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Executive summary 

The main objective of the thesis is to investigate how the price of a credit default swap is 

determined. We try to determine which factors that are the most influential when determining 

the level of the credit spread.  The thesis starts off by giving an outline of the market for credit 

derivatives and a definition of credit risk. Then we indentify the characteristics of the credit 

default swap contract and the credit spread.  

The empirical research model is built on Merton’s traditional model for pricing of credit risk, as 

well as relevant previous research by Benkert, Ericsson et al., Collin-Dufresne et al., and 

Campbell & Taksler. Ordinary least squares regressions are used to describe the relationship 

between the credit spread and the different independent variables. The companies represented in 

the dataset has been collected from CDX NA IG index and the S&P 500 index using 

Bloomberg,  and  the time horizon for our analysis is from January 2006 to January 2012.  

Both macroeconomic and firm-specific factors are important when determining the credit 

default swap premium. The result suggests that equity volatility, both implied and historical, are 

essential for the level of credit risk. Equity volatility alone explains about 40 percent of the price 

on the CDS. As expected, credit rating has a significant impact on the credit spread.  The three 

theoretical variables suggested by Merton, the risk free rate, debt ratio and volatility, also have a 

significant impact on the credit spread. We found that growth in gross domestic product and 

liquidity also influenced the spread. These factors were however, to some extent, influenced by 

the volatility measures. Unlike previous research, we managed to find a significant relationship 

between the credit spread and liquidity. When equity return was used as a lagged variable it had 

a greater impact on the credit spread compared to when it was represented as the daily change in 

the stock price.  

Since the model has a constant explanatory power on a yearly basis, and the estimated 

parameters are highly volatile during the time period, the robustness checks suggest that the 

model comes to a better use on a yearly level than for a longer time period. The reason is 

perhaps that the time period in question contains several years of financial distress and 

economic downturns. 
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1. Innledning 

I denne avhandlingen vil vi vie oppmerksomheten mot finansierings instrumentet Credit Default 

Swap, også betegnet som CDS kontrakter. I det følgende skal det ses på motivasjonen for valg 

av emne, før det ses nærmere på avhandlingens problemformulering og dens opphav. Avsnittet 

avsluttes med et overblikk over avhandlingens metodevalg, avgrensning, samt en redegjørelse 

av avhandlingens disposisjon.     

1.1. Introduksjon 

Finanskrisen er noe som har vært på dagsorden de siste årene, og ble utløst av en rekke 

finansielle aspekter som ikke fungerte optimalt. Det har vært mye spekulering om CDS 

produktene var et av kjerneproblemene i finanskrisen, fordi flere store virksomheter og banker 

som følge av bruken av CDS kontrakter gikk konkurs. Dette belyser hvor sårbart 

kredittmarkedet er og hvor vanskelig det er å forutsi en långivers kredittverdighet. CDS 

produktene har i den forbindelse blitt viet mye oppmerksomhet, og har hatt en enorm vekst 

første tiår av andre millennium. Den enorme innovasjonen på kredittderivat markedet har gitt 

akademikere og praktikere flere muligheter til å kontrollere kredittrisiko. CDS kontraktene er 

kredittderivat hvor avkastningen hovedsakelig avhenger av risikoen bundet til kredittkvaliteten 

på det underliggende aktiv. Kredittrisiko er en avgjørende risiko, spesielt aktuelt for banker og 

finansieringsinstitutter som sitter på store gjeldsposter, og oppstår som en konsekvens av 

risikoen for at debitor misligholder sine forpliktelser. Det er derfor viktig å kunne måle 

kredittrisiko for å kunne administrere denne nøye, og bruk av kredittderivat hjelper 

markedsdeltakerne med dette.  

CDS produktene ble utviklet av JPMorgan Chase på 90-tallet med formål om å frigjøre kapital. 

De utviklet sin idé på bakgrunn av at banken på den tiden hadde gitt store lån til virksomheter 

og utenlandske regjeringer. JPMorgan hadde frem til da blitt pålagt av federal law å holde 

enorme mengder kapital i sine reserver i tilfelle av mislighold fra debitor. De ønsket derfor å 

komme opp med en idé om hvordan de kunne dempe risikoen på sine utlån. Mens konseptet 

hadde eksistert på markedet i noen få år, var JP Morgan den første banken til å utvikle CDS 
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produktet for å styre sin risikoeksponering. De kunne nå ved hjelp av CDS kontraktene beskytte 

sine utlån mot misligholdelse, samtidig som de kunne frigjøre kapital med reduserte reserver.
1
  

En CDS kontrakt kan i enkelhet beskrives som en avtale mellom to parter, hvor det kjøpes og 

selges kredittrisiko. Kjøperen er ofte eksponert mot kredittrisiko på det underliggende aktiv, 

som kjøper ønsker å redusere. Som kompensasjon for denne beskyttelsen må kjøper betale en 

årlig pris til selger. Ved mislighold må selger oppfylle sine forpliktelser ovenfor kjøper. Hvis 

virksomheten ikke misligholder forpliktelsene sine, fortsetter kjøper å betale frem til kontraktens 

utløp. Den årlig betalingen som kjøper betaler til selger for beskyttelsen, kalles CDS spendet.     

Produktene blir i dag mye anvendt som et verktøy for å spekulere for eller imot sannsynligheten 

for at virksomheter vil lide økonomiske tap eller for å dra nytte av feilprising i markedet. Som et 

resultat av dette har området innen kredittprodukter og deres anvendelsesområder blitt mer 

komplekst enn tidligere, og fokuset på utviklingen i CDS spendet blir nøyere overvåket. Alt i alt 

har CDS markedet en spennende fremtid i møte, og det er dermed interessant å se hva 

produktene har å tilby i fremtiden.  

1.2. Motivasjon 

Motivasjonen for avhandlingen var å utforske hva som driver CDS spendet. Fokuset vil være på 

relevante determinanter, og i hvilken grad de er med på å påvirke nivået på CDS spendet. 

Grunnen til at vi valgte å skrive en avhandling som omhandlet CDS kontrakter, bygger på all 

oppmerksomheten som er blitt viet til produktene. CDS produktet er et av de mest anvendte 

finansielle instrumentene på kredittmarkedet, og betegnes som the fastest-growing financial 

instrument of all time.
 2
 Dette gav oss den største motivasjonen til å finne ut hvorfor CDS 

produktet er et så attraktivt produkt. Kredittproduktet besitter mange muligheter, og er et 

utmerket verktøy for administrering av kredittrisiko. Selv om CDS kontraktene har fått mye 

oppmerksomhet, assosieres det ikke bare positive sider ved bruk av kontraktene. Kontraktene 

har årene etter finanskrisen blitt beskrevet som:    

                                                      
1
 Philips, Matthew “The monster that ate Wall Street – How credit default swaps – an insurance against bad loans 

– turned from a smart bet into a killer”, 2008. 

2
 http://washingtonindependent.com/1084/financial-weapons-of-mass-destruction 
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“The CDS were time bombs where parties would enter highly leveraged contracts with risks 

they often didn't understand or couldn't evaluate.”
 3
    

Dette var noe utallige virksomheter fikk bekreftet da ”glanstidene” for CDS kontraktene var 

over. Et av USAs største forsikringsselskaper, American International Group’s (AIG), måtte 

reddes ut etter at virksomheten gikk konkurs på grunn av et tap på 14 milliarder US dollar. 

Tapet var relatert til salg av credit default swaps kontrakter til investeringsbanker, forsikrings 

institutter og en rekke andre enheter. JPMorgen som utviklet finansierings instrumentene, har 

senere uttalt:   

“We didn't realize we were creating a monster. Today the economy is teetering and Wall Street 

is in ruins, thanks to the beast we unleashed. So much of what's gone wrong with the financial 

system in the past year can be traced back to credit default swaps.”
4
 

Det er nettopp derfor CDS kontraktene spiller en viktig rolle i kredittderivat markedet, og det er 

dermed avgjørende å kartlegge hva som driver CDS spendet, og risikoen som følger med ved 

bruk av kontraktene. 

 

1.3. Problemformulering 

Problemstilling 

Hvilke determinanter er avgjørende for Credit Default Swap spendet, og hvordan påvirker 

determinantene størrelsen på spendet? 

Which factors are crucial when determining the price of a credit default swap, and how does 

each of these factors affect the size of the spread? 

 

                                                      
3
 http://washingtonindependent.com/1084/financial-weapons-of-mass-destruction 

4
 Philips, Matthew: “The monster that ate Wall Street – How credit default swaps – an insurance against bad loans 

– turned from a smart bet into a killer”, 2008. 
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Formål 

Formålet er å forklare hvilke faktorer som er avgjørende når CDS kontrakter prises, og hvordan 

man best kan fange denne kredittrisikoen gjennom de utvalgte variabler. Vi benytter både 

variabler fra tidligere undersøkelser som har vist signifikante resultater, og variabler fra 

relevante økonomiske teorier som kan ha innvirkning på kredittrisiko. I introduksjonen har vi 

ment å gjøre rede for hva som gjør CDS kontrakter så interessante, og det har i den forbindelse 

dukket opp en rekke aktuelle problemstillinger vi ønsker å utrede i analysen av CDS spendet. Vi 

har i den forbindelse komme frem til følgende undersøkelsesspørsmål: 

Undersøkelsesspørsmål 

1) Hva er kredittrisiko? 

2) Hva karakteriserer markedet for kredittderivat? 

3) Hva er en Credit Default Swap kontrakt?  

4) Hvilke determinanter påvirker nivået på Credit Default Swap spendet i følge strukturell 

teori og tidligere empiriske undersøkelser? 

5) Hvordan påvirker de enkelte determinanter størrelsen på Credit Default Swap spendet? 

1.4. Valg av forskningsdesign og datainnsamling 

I det følgende avsnitt presenteres det metodiske grunnlaget for avhandlingen. Metode er viktig 

for å kvalitetssikre analysen, og datainnsamlingsprosessen. Denne oppgaven er utledet som en 

empirisk oppgave, hvor resultatene under alle omstendigheter skal være etterprøvbare. Vi vil nå 

beskrive datainnsamlingsprosessen, og vårt valg av forskningsdesign. 

Forskningsdesign 

Valg av forskningsdesign legger rammene for hvordan hele analyseprosessen skal legges opp 

for at man skal kunne løse den aktuelle problemstillingen. Hensikten med oppgaven er å 

identifisere hvilke determinanter som påvirker CDS spendet, og det er viktig at designet 

reflekterer problemstillingen og formålet med oppgaven. For å besvare problemstillingen 

kombineres derfor deskriptivt og kausalt design. 
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Innledningsvis benyttes deskriptivt design, fordi vi her tillegger oss en beskrivende 

helhetsforståelse av emnet. Videre vil vi gjennomgå relevant teori som danner grunnlaget for 

analysen, og er viktig for å kunne besvare problemformuleringen. Det primære formålet med 

avhandlingen er imidlertid å identifisere de ulike parameterne som er med på og beskrive CDS 

spendet. Gjennom et kausalt forskningsdesign vil vi forsøke å måle årsaks-virknings 

sammenhengen mellom CDS spendet og de uavhengige variablene. Dette gjøres ved hjelp av 

lineær regresjon etter minste kvadraters metode. Det deskriptive designet benyttes for å legge 

grunnlaget for emneområdet og for å utvikle modellen, mens det kausale designet brukes for å 

besvare problemstillingen. 

Datainnsamling 

Vi har i denne oppgaven benyttet kvantitativ informasjon som er innhentet fra sekundærkilder. 

Datasettet er hentet fra Bloomberg og Datastream, fordi disse databasene betraktes som 

pålitelige datakilder, og er lett tilgjengelig. I kapittel 6 beskrives datainnsamlingsprosessen og 

bearbeidelsen av datasettet nærmere. I kapittel 7 presenteres regresjonsresultatene fra analysen. 

For å opparbeide oss kunnskap om CDS kontrakter har vi benyttet litteratur fra tidligere 

undersøkelser på området og relevante lærebøker.   

1.5. Avgrensning  

Analysen er basert på daglig data hentet primært fra Bloomberg, og delvis fra Datastream, som 

strekker seg fra 3/1-2006 til 3/1-2012. De nevnte databasene ble valgt fordi det var disse 

datakildene vi var best kjent med, og som var tilgjengelig på innsamlingstidspunktet.  

Datasettet er primært avgrenset til virksomheter hentet fra CDX NA IG. Fordi ikke alle 

virksomhetene i denne indeksen oppfylte vår tidsperiode på 6 år, måtte vi også hente data fra 

S&P 500 indeksen. CDX NA IG porteføljen består av de mest likvide 125 investment-grade 

virksomhetene i Nord Amerika, og dermed ble valget av denne indeksen naturlig. Det samme 

gjaldt for S&P 500 indeksen, som viser avkastning på de 500 mest handlede børsnoterte 

virksomhetene i USA. Siden CDS kontraktene er mest utbredt i USA, valgte vi dermed å 

avgrense segmentet vårt til virksomheter her. Samtidig dekker tidsperioden vår en tid med 

finansiell uro og finansiell krise. USA var et av landene som ble hardest ramt, derfor anså vi 
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dette som et interessant segment. Videre består avhandlingen utelukkende av single-name credit 

default swap kontrakter, altså vil kun CDS kontrakter bestående av én underliggende virksomhet 

tas i betraktning. Vi kikker på 5-årige CDS kontrakter, fordi dette er den løpetiden hvor flest 

CDS kontrakter er handlet.  

Den empirisk analysen er basert på ordinary least square regresjonsanalyse, også kalt minste 

kvadraters metode, for å kartlegge sammenhengen mellom de utvalgte variablene og CDS 

spendet. Regresjonsmodellen er utarbeidet ved hjelp av statistiske programmer som SAS 

Enterprise Guide 4.3, JMP.9., og Microsoft Excel. Vi var på forhånd fortrolig med disse på 

grunn av programmenes anvendelsesmuligheter, brukervennlighet og gjennomføringsevne. 

Programmene kunne anvendes til alle våre formål, hovedsakelig til statistiske analyser av data i 

form av tabeller og grafisk fremstilling. 

De valgte variablene brukt i analysen er primært hentet fra Mertons modell, og Benkert fordi 

flere av disse variablene har vist seg å ha signifikant innvirkning på CDS spendet. Samtidig har 

vi hentet inspirasjon i artikler utviklet av Ericsson et al., Collin-Dufresne et al., og Campbell og 

Taksler. Hovedfokuset ligger på de utvalgte determinanter, og vi vil derfor ikke gå nærmere inn 

på prising av kredittrisiko. 

1.6. Oppgavens struktur 

For å gjøre det enklere for leseren og få et godt overblikk av oppgavens struktur, vil vi i 

følgende avsnitt kartlegge disposisjonen for avhandlingen. Innledningsvis i kapittel 1 vil 

motivasjonen bak valg av emne, problemformulering, valg av metode, og avgrensning legges til 

grunn.  

Kapittel 2 gir en god beskrivelse av markedet for kredittderivat, og en detaljert beskrivelse av 

CDS markedet, hvor det avsluttes med en gjennomgang av kredittrisiko. Her ses det på 

begrepene konkurs risiko, recovery risiko, kredittspend risiko, credit downgrade risiko, 

likviditetsrisiko, og motpartsrisiko.  
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I kapittel 3 vil vi beskrive elementene som foreligger ved en CDS kontrakt. Her vil områdene 

som CDS kontraktens karakteristika, dens anvendelsesområder, CDS spendet og 

rammebetingelser dekkes.    

Videre i kapittel 4 ses det nærmere på kredittrisiko modeller. Vi vil undersøke forskjellige 

teoretiske metoder for prising av kredittrisiko, særlig med vekt på Mertons strukturelle modell 

fra 1974. Det vil også gis en beskrivelse av makroøkonomiske forhold som foreligger og deres 

rolle i forhold til kredittrisiko. Deretter vil vi fordype oss i tidligere empiriske undersøkelser 

innenfor emnet, med fokus på undersøkelsene utført av Benkert, Ericsson et al., Campbell og 

Taklser, og Collin-Dufresne et al.  

Kapittel 5 vil gi en god fremstilling av fordeler ved bruk av CDS spend fremfor 

obligasjonskredittspend. Enkelte av de tidligere empiriske studier skiller klart mellom disse to 

spendene, derfor er det viktig å gi en klar beskrivelse av forskjellene mellom dem.   

Ved utgangspunkt i ovenstående kapitler, forutsetter vi at det foreligger nok kunnskap til å 

utlede vår empiriske modell i kapittel 6. Her vil vi begrunne valg av variabler og dets 

forventninger i følge hypoteser, samt gi en beskrivelse av datasettet. Kapittelet avsluttes med en 

utredning av deskriptiv statistikk.  

Regresjonsanalyse med resultater vil heretter bli beskrevet og diskutert i kapittel 7. Her vil vi 

også beskrive enkelte variabler som vi fant å være av spesiell oppfatning. Disse vil bli nøye 

behandlet, samt avdekke de oppnådde resultater. Vi vil også se på korrelasjonen mellom CDS 

spendet og aksjeavkastning, samt utlede analysene ytterligere.  

Videre i kapittel 8 vil forutsetningene for lineær regresjon drøftes på bakgrunn av både 

modellkontroll og robustanalyse.  

Kapittel 9 vil ytterligere regresjonsresultater bli behandlet, før vi i kapittel 10 vil gi en grundig 

diskusjon av de gjennomførte analysene. Her vil vi dra paralleller til tidligere studier, samt 

diskutere våre beslutninger gjennom avhandlingen. Til slutt i kapittel 11 vil vi gi en konklusjon, 

med oppsummering og tolkning av resultatene fra analysene.  
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2. Markedet for kredittderivat 

Vi vil gi en beskrivelse av markedet for handel med kredittrisiko, samt kredittrisiko i seg selv. 

Dette skal hjelpe leseren med å bedre forstå hvilke faktorer som ligger til grunn når man 

prissetter CDS kontrakter. 

Gjennom finansiell ”engineering” har man etablert finansielle instrumenter basert på nye 

strategier, for å komme frem til løsninger på finansielle problemer, og skape nye muligheter. 

Dette har ført til utviklingen av kredittderivat som for eksempel Credit Default Swaps kontrakter 

(CDS), Collateral Debt Obligations (CDO), og lignende. For å få en enklere betegnelse av hva et 

kredittderivat er, tas det utgangspunkt i følgende definisjon av Schönbucher:
5
 

”A credit derivative is derivative security whose payoff is materially affected by credit risk.” 

Kredittderivat er over-the-counter finansielle produkter, hvor forpliktelsen er knyttet til 

endringen i kredittrisikoen på det underliggende aktiv. Markedet er lite, men har vokst 

dramatisk siden introduksjonen og har blitt et viktig styringsverktøy for finansielle institutter for 

å redusere eller til å ta på seg kredittrisiko.
6
  Den dramatiske veksten kommer av at stadig flere 

aktører ser nytten av disse produktene for å kartlegge risiko, samt å oppnå avkastning. 

Tradisjonelt var det først og fremst banker som var ledende aktører og som opererte i segmentet, 

mens det i dag har blitt mer vanlig for forsikringsselskaper, fond og vanlige virksomheter å 

anvende kredittproduktene for å handle med kredittrisiko.  

Som nevnt ovenfor, ble markedet utviklet av store banker og finansielle institutter, og ikke 

overraskende ble de første kredittderivatene introdusert på finansmarkeder som New York og 

London på begynnelsen av 90-tallet. Bankene hadde det største behovet for å beskytte seg mot 

risikoeksponering, samt å kontrollere låneporteføljene sine. Inntil da hadde man lenge prøvd å 

kontrollere kredittrisiko med ulike hjelpemidler som for eksempel valuta kontrakter, futures, 

                                                      
5
 Schönbucher, Phillipp, J.:”Derivatives Demystified; A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and 

Options”, 2003. 

6
 Zhu, Haibin, ”An Emprical Comparison of Credit Spreads between the Bond Market and the Credit Default Swap 

Market”, 2006.  
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forwards, og lignende produkter. Kredittrisiko ble betraktet som den største risikokomponenten 

og manglet et skreddersydd verktøy for styring av risiko. Da kredittderivatene ble introdusert 

åpnet det seg en helt ny verden av muligheter for håndtering av kredittrisiko på en mer 

kontrollert og strukturell måte. Som en konsekvens av innovasjonen på kredittrisiko markedet, 

har det de siste 20 år vært en eksplosjonsartet vekst i utviklingen på det globale kredittderivat 

markedet. Samtidig har markedet gjennomgått flere år med liberalisering, som har ført til 

begrenset regulering av markedet for kredittderivat. 

Det er både fordeler og ulemper forbundet med å benytte kredittderivat. Kredittderivat gir større 

muligheter for å diversifisere risiko, samtidig som at det gir økt stabilitet i det finansielle 

systemet. Det vil si at for eksempel banker bedre kan styre og diversifisere sin eksponering mot 

risiko. Å kunne overføre risiko ved bruk av kredittderivat, gjør tilbudet av utlån til låntakere 

mindre avhengig av bankers vilje, og evne til å påta seg spesifikke typer risiko. Man unngår på 

denne måten ”credit crunch”, som er situasjoner med uhensiktsmessig kredittinnstramming. 

Kredittderivat kan også hjelpe bankene i prosessen med å prissette gjeld, ved å komme med ny 

relevant informasjon vedrørende debitors kredittrisiko. På samme tid har utviklingen i bruk av 

kredittderivat ført til en ”manglende gjennomsiktighet.” Det vil si at det er blitt vanskeligere for 

myndighetene å overvåke bankers og forsikringsselskapers eksponering mot risiko, fordi 

sammensetningen av finansielle instrumenter og allokering av risiko ble veldig kompleks.
7
 

På den andre side var det mange som undervurderte nedsiden ved bruk av kredittderivat, og 

risikoen forbundet med det. Et viktig spørsmål var hvordan en eventuell lavkonjunktur kom til å 

påvirke kredittderivat markedet. Finanskrisen som rammet det finansielle markedet i 2008 har 

gitt oss svar på dette. Store selskaper som forsikringsselskapet AIG, Lehman Brothers og Bear 

Stearns ble alle rammet hardt, som en konsekvens ved bruk av kredittderivat, særlig bruken av 

CDS kontrakter. Kreditor kunne ved hjelp av kredittderivat overføre kredittrisikoen til andre. 

Flere var mer opptatt av dette, og mindre oppmerksom på å kreditt vurdere debitor. Kreditor gav 

dermed oftere lån til personer som gjerne ikke hadde mulighet til å overholde sine forpliktelser.  

                                                      
7

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/62e724fa745b6421c1256be5002b24a4/7a199f58e7ebc46

7c1256ca900397a7e/$FILE/nb04.htm  
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For å få et bedre overblikk over kredittmarkedet viser figuren nedenfor utviklingen i det globale 

OTC markedet, hvor dataene er hentet fra rapportene utledet av Banks of International 

Settlements. Som beskrevet i avgrensningen har vi kun tatt utgangspunkt i USA som vårt 

segment, men vi velger likevel å se på kredittderivat markedet globalt for å få en bedre 

fornemmelse av hvordan markedet er som helhet.  

Figur 1: Utestående beløp på OTC markedet globalt 

Utestående pålydende beløp i milliarder USD 

 

*Bank for International Settlements  

Nominelt utestående beløp på OTC produktene nådde ca. 2 milliarder US dollar ved utgangen 

av 2003. Videre eskalerte de finansielle produktene frem til 2007, hvor det høyeste utestående 

beløp var i underkant av 60 milliarder US dollar, som utgjøre en vekst på 202 prosent siden 

2003. Da markedet etter 2007 gikk gjennom en økonomisk krise, falt utestående beløp på 

derivatmarkedet tilbake til ca. 5,4 milliarder US dollar i 2008. Som det ses av figuren tok det 

utestående beløpet seg fort opp igjen etter krisen. I perioden 2003 til 2011 har utvikling i bruken 

av kredittderivat hatt en enorm økning, med hele 250 prosent. Beløpet på rundt 70 milliarder US 

dollar i 2011 er det høyeste utestående beløp som har eksistert på kredittderivat markedet. Dette 

viser den enorme bruken av produktene blant aktørene.  

De siste 20 år har kredittmarkedet opplevd en stor fremvekst av nye og spennende 

kredittprodukter. For å skisserer trendene i markedssammensetningen, og for å få en bedre 
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forståelse av hvilke produkter som eksisterer på OTC markedet, illustreres dette i figuren 

nedenfor. 

Figur 2: Utestående beløp på produkter som eksisterer på OTC markedet globalt 

 Utestående pålydende beløp i milliarder USD 

 

*Bank for International Settlements 

Vi har her tatt for oss de mest handlede derivatene på kredittmarkedet. På det globale 

derivatmarkedet dominerer interest rate kontraktene, etterfølgt av unallocated produkter. Det 

kan her være interessant å se på hvor stor del av markedet de ulike produktene besitter. 

Markedsandel er en viktig indikator på graden av konkurranse, og diagrammet nedenfor viser 

markedsandelene til de ulike kredittproduktene basert på globale data.  

 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

450.000 

500.000 

550.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Foreign exchange contracts Interest rate contracts Equity-linked contracts 

Commodity contracts Credit default swaps Unallocated 



17 

 

Figur 3: Markedsandelene på OTC markedet globalt, 2011 

Brutto markedsverdi i milliarder USD   

 

*Bank for International Settlements  

Ovenstående diagram illustrerer den prosentvise andelen som produktene har av hele 

omsetningen i over-the-counter markedet. Det kommer tydelig frem at interest rate kontraktene 

dominerer markedet betraktelig i 2011, og utgjør hele 67 prosent av markedsandelen. Produktet 

har også hatt den største utviklingen de siste syv år, med en økning på 17 prosent.  

Utviklingen fra juni 2005 viser at derivatene følger hverandres utvikling, både ved positive og 

negative trender. Det vi observerer her er at alle OTC produktene ser ut til å være sterkt korrelert 

med hverandre.   
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Figur 4: Trender på OTC markedet globalt 

Utestående pålydende beløp i milliarder USD 

 

*Bank for International Settlements  

Man kan ved nedenstående tabell se den prosentvise utviklingen for de ulike kredittderivatene 

på markedet de siste to år.      

Tabell 1: Prosentvis endring i utestående beløp på OTC markedet globalt 

 

 

H1 2010 H2 2010 H1 2011 

Foreign exchange contracts 22.9% -2.4% -5.9% 

Interest rate contracts 25.1% -15.9% -10.2% 

Equity-linked contracts -0.3% -8.2% 9.3% 

Commodity contracts -16.0% 14.8% -10.5% 

Credit default swaps contracts -7.5% -18.9% 21.8% 

Unallocated -25.4% -13.8% -8.4% 

*Bank for International Settlements  
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Fra ovenstående tabell kan vi se at alle OTC produktene har hatt en nedgang i løpet av perioden. 

Interest rate kontraktene som har høyest markedsandel i forhold til de resterende produktene, 

har hatt en kraftig nedgang denne perioden. Derivatet som avslutter med den største positive 

prosentvise utviklingen for perioden, er CDS kontraktene. Vi vil nå gå videre med å se på en 

mer detaljert oversikt over CDS markedet.  

2.1. Credit Default Swaps markedet 

CDS derivatet representerer et av de ”nyeste” produktene på dagens marked for 

kredittprodukter. Selv om kredittderivat markedet hadde en tilbakegang etter den finansielle 

krisen i 2008, har markedet det seneste år opplevd en positiv utvikling. For å få et raskt 

overblikk over utviklingen av CDS produktet, kan man med nedenstående figur se utviklingen 

fra 2005 til 2011.  

Figur 5: Utviklingen på Credit Default Swap markedet globalt 

Utestående pålydende beløp i milliarder USD 

 

* Bank for International Settlements  

Frem til 2007 hadde CDS kontraktene en enorm vekst. Fra 2005 vokste utestående beløp fra 

ca.14 milliarder US dollar til hele 60 milliarder US dollar i 2007, hvor CDS markedet nådde sin 

topp. CDS markedet hadde altså hatt en vekst på 316 prosent på bare tre år. Da den finansielle 

krisen rammet økonomien i 2008, falt utestående beløp med 28 prosent. Nedgangen fortsatte 

frem til 2010, men med en svak økning i 2011 hvor utestående beløp tok seg opp med 8 prosent. 
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Dersom det ses på hele tidsperioden, har CDS kontraktene vokst med 133 prosent siden 2005 og 

frem til i dag. Dette viser at CDS produktet er blitt meget populære. 

CDS kontraktene ble introdusert på kredittmarkedet som en standard enerådig kontrakt, mens i 

dag kan man også anvende CDS kontrakter som byggeklosser ved konstruksjon av såkalte 

strukturerte produkter. Med andre ord vil det si at man kan kombinere og konstruere CDS 

kontrakter sammen med andre finansielle kredittprodukter, noe som har medvirket positivt til å 

gjøre CDS kontraktene til populære kreditderivat. Med å kombinerer ulike kredittprodukter kan 

man handle CDS kontrakter både som kontrakter med én enkel referanseenhet og som en 

kontrakt med en sammensetning av flere referanseenheter. En CDS kontrakt kan deles inn i 

single-name og multi-name instrumenter. For en multi-name CDS kontrakt gjelder samme 

betingelser som single-name, men det underliggende aktiv kan bestå av mer én enkel 

referanseenhet. Dette kan være en sammensetning av en portefølje, en ”basket” av CDS 

kontrakter, eller som CDS indekser. Inndelingen illustreres i figuren nedenfor.   

Figur 6: Credit Default Swap markedet inndelt etter single-name og multi-name instrumenter 

Utestående pålydende beløp i milliarder USD 

 

*Bank for International Settlements  
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Som det ses av figuren dominerte single-name instrumentet markedet på slutten av 2005 med 

hele 75 prosent, og multi-name med de resterende 25 prosent. I løpet av 2007 eskalerte multi-

name instrumentene betraktelig og overtok som det ledende instrumentet med hele 65 prosent. 

Etter 2007 falt multi-name produktene dramatisk med 58 prosent mot slutten av 2008 som følge 

av den økonomiske situasjonen, og single-name instrumentene overtok ledelsen på markedet. I 

første halvdel av 2011 utgjode multi-name instrumentet i overkant av 60 prosent, mens single-

name instrumentet utgjorde 40 prosent. Denne utviklingen viser at konstruksjonen av CDS 

kontrakter sammen med andre finansielle kredittprodukter har medvirket positivt til å gjøre CDS 

kontraktene populære kreditderivat. 

2.2. Kredittrisiko 

CDS spend og obligasjonskredittspend brukes ofte som et mål på virksomheters kredittrisiko, og 

det er derfor kredittrisiko som driver prisen på kredittspendet. Kredittrisiko består primært av 

risikoen for at virksomheten går konkurs, og recovery risiko. Det vil si risikoen forbundet med 

hvor stor andel av kreditors tap som vil bli dekket ved konkurs. Vi vil gi en beskrivelse av 

kredittrisiko for å få en bedre forståelse av hva som driver CDS spendet. I tillegg til konkurs og 

recovery risiko vil vi også nevne kredittspend risiko, credit downgrad risiko og motpartsrisiko 

som har en nær relasjon til de to førstnevnte risikokomponenter. 

Konkurs risiko 

Først og frem vil vi beskrive konkurs risiko, hvilket innebærer risikoen for at debitor ikke klarer 

å overholde sine betalingsforpliktelser. I forhold til CDS kontrakter er det viktig å klart definere 

hva som menes med konkurs. Det er for eksempel forskjell på hva som regnes som konkurs på 

europeiske CDS kontrakter i forhold til amerikanske CDS kontrakter. På europeiske CDS 

kontrakter betraktes nemlig også restrukturering som konkurs, mens dette ikke er tilfelle for 

amerikanske kontrakter. De ulike former for konkurs, beskrives i tabell 7.  
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Vi vil benytte Standard & Poor’s definisjon på konkurs risiko, som er som følger:  

”Konkurs registreres umiddelbart ved betalingssvikt på enhver finansiell forpliktelse, 

klassifisert eller ei. Unntak dersom en virksomhet ikke overholder en renteinnbetaling, men 

betaler i løpet av utsettelses perioden.” 
8
         

Tabell 2 gir et overblikk over gjennomsnitlig corporate bond default rates fra 1994 til 2011 

avhengig av kredittvurdering. Konkurs ratene viser andelen av virksomheter som har gått 

konkurs, og opplyses årlig. Som vi ser av tabellen har virksomheter med kredittverdighet AA, 

normalt en gjennomsnittelig konkurs rate på null prosent, mens den i 2008 er steget til omkring 

1 prosent. Som vi kan forvente er konkurs ratene høye i 2008 og 2009 som følge av 

finanskrisen. Vi ser også at konkurs ratene steg i 2001, under den forrige økonomiske krisen. I 

2010 og 2011 har konkurs ratene blitt redusert, og det ser ut til at man nærmer seg en ”normal” 

situasjon, tilsvarende før krisen inntraff. Som vi ser av tabellen avhenger konkurs av 

kredittverdigheten til virksomheten. Jo høyere kredittverdighet, desto lavere er sannsynligheten 

for konkurs.   

  

                                                      
8
 http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/eu/?articleType=HTML&assetID=1245330814766 
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Tabell 2: Årlig volum vektede konkurs rater for virksomhetsobligasjoner, 1994 til 2011 

Inndelt etter kredittverdighet, data i prosent 

Year Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C Inv-

Grade 

Spec-

Grade 

All 

Rated 

1994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 1.971 13.136 0.000 1.631 0.333 

1995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.567 4.637 6.876 0.000 3.081 0.714 

1996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.624 22.529 0.000 2.309 0.659 

1997 0.000 0.000 0.000 0.000 0.051 3.064 7.111 0.000 1.950 0.504 

1998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.654 3.023 13.225 0.000 2.872 0.853 

1999 0.000 0.000 0.000 0.140 1.143 5.483 20.515 0.031 5.783 1.114 

2000 0.000 0.000 0.000 0.623 1.039 6.069 20.723 0.137 5.857 1.350 

2001 0.000 0.000 0.728 0.957 1.178 14.061 55.371 0.548 15.738 3.034 

2002 0.000 0.000 2.718 2.529 4.872 15.699 79.453 1.931 22.448 5.067 

2003 0.000 0.000 0.000 0.000 3.622 2.560 17.062 0.000 5.669 0.991 

2004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.258 9.190 0.000 1.879 0.328 

2005 0.000 0.000 0.000 0.201 0.000 1.639 16.473 0.073 3.787 0.754 

2006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 1.062 4.008 0.000 1.050 0.212 

2007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.655 0.000 0.602 0.117 

2008 0.000 0.816 2.370 1.108 8.097 1.287 11.424 1.466 5.888 2.236 

2009 0.000 0.000 0.014 0.642 3.601 6.416 40.265 0.187 17.080 2.859 

2010 0.000 0.000 0.151 0.000 0.000 0.083 6.237 0.072 1.686 0.342 

2011 0.000 0.000 0.000 0.005 0.224 0.047 8.452 0.002 1.762 0.334 

Mean 0.000 0.045 0.332 0.345 1.401 3.832 19.761 0.247 5.615 1.211 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.396 2.265 13.181 0.001 2.976 0.734 

StDev NA 0.192 0.825 0.653 2.231 4.515 19.839 0.550 6.255 1.299 

Min 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.655 0.000 0.602 0.117 

Max 0.000 0.816 2.718 2.529 8.097 15.699 79.453 1.931 22.448 5.067 

*Moodys  

 

Tabell 3 viser en oversikt over årlige konkurs rater delt inn etter industri. Det er særlig verdt å 

merke seg at året 2009 var det året hvor konkurs raten var høyest, uavhengig av industri. Media 

& Publishing og Capital var industriene som hadde høyest konkurs rate i 2009. Det var ingen 

industrier som var uberørt i denne perioden. Vi legger også merke til at i 2011 ser det ut som 

konkurs ratene er på vei til å stabilisere seg innenfor de fleste industriene.  
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Tabell 3: Årlig konkurs rater inndelt i industri, 2005 til 2011 

Data i prosent 

 

*Moodys  

 

Recovery risiko 

Recovery risiko er risikoen for at man som investor kun vil få dekket noe av sitt tap ved 

konkurs. Recovery raten utgjør den prosentvise andel av gjelden, investor vil motta som 

kreditor, etter konkurs hos virksomheten. Ved konkurs har typisk noen kreditorer høyere 

prioritet enn andre, og noen krav blir i større grad oppfylt enn andre. Jo høyere recovery rate, 

desto større del av sitt tap vil kreditor få dekket etter at debitor har gått konkurs. Av tabellen 

nedenunder kan man se gjennomsnittlige historiske recovery rater for forskjellige lånetyper. 

Man kan for eksmpel se at i 2011 lå den gjennomsnitlige corporate debt recovery raten for Sr. 

Secured Bond på 64,1 prosent. Det vil si at kreditor i gjennomsnitt i 2011 fikk dekket 64,1 

prosent av sitt tap på denne type lån.  

  

Year Banking

Capital 

Industries

Consumer 

Industries

Energy & 

Environment

Non-Bank 

Finance

Media & 

Publishing

Retail & 

Distribution

Government 

Related 

Issuers Technology Transportation Utilities

2005 0.113 1.288 0.685 0.955 0.199 0 1.96 0 0.234 4.003 0.253

2006 0 1.301 1.006 0 0.388 1.503 1.167 0 0.765 2.42 0

2007 0 0.712 0.647 0 0 1.008 1.884 0 0.467 0 0

2008 0.883 3.086 3.846 1.692 1.938 4.306 2.341 0 1.225 2.964 0

2009 1.462 10.155 7.807 2.01 3.483 22.015 3.682 0 5.33 5.757 0.239

2010 0.493 1.509 1.835 2.282 0.898 3.632 3.398 0 1.309 0.855 0.231

2011 0.667 0.585 0.736 1.404 0.421 1.722 2.557 0 0 5.963 0
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Tabell 4: Gjennomsnittelig recovery rate av virksomhetens gjeld 

Inndelt etter post- defaults Trading Prices  

    Issuer-

weighted 

    Volume-

weighted 

  

Lien Position 2011 2010 1982-2011 2011 2010 1982-2011 

1st Lien Bank Loan 70.9% 70.9% 66.0% 77.8% 72.3% 59.9% 

2nd Lien Bank Loan* 66.2% 18.1% 29.7% 66.2% 18.1% 28.1% 

Sr. Unsecured Bank Loan* 23.1% n.a. 47.1% 43.0% n.a. 40.2% 

Sr. Secured Bond 64.1% 62.5% 51.5% 57.8% 54.7% 50.3% 

Sr. Unsecured Bond 40.4% 49.5% 36.8% 56.1% 63.8% 37.8% 

Sr. Subordinated Bond 36.7% 37.5% 30.9% 31.5% 42.8% 25.6% 

Subordinated Bond 35.4% 33.7% 31.5% 35.2% 32.2% 25.3% 

Jr. Subordinated Bond n.a. n.a. 24.7% n.a. n.a. 17.1% 

*Moodys 

* The recovery rates for 2011's second lien and unsecured bank loans were based on one and two observations, respectively 

 

Kredittspend risiko 

Dette er risikoen for at kredittspendet på virksomhetsobligasjonen vil stige. Det er en 

sannsynlighet for at obligasjonskredittspendet inneholder andre faktorer som ikke er direkte 

relatert til kredittrisiko, som makroøkonomiske faktorer, likviditetseffekter og lignende. 

Markedets persepsjon av kredittrisiko kan også være av betydning for kredittspendet. Hvis 

markedet for eksempel blir mer risikoavers over tid, vil kredittspendet stige som følge av denne 

endringen i holdning til risiko, uten at det gjenspeiler en faktisk stigning i kredittrisiko.  

Credit downgrade risiko  

Risiko for at debitor nedgraderes til en lavere klassifisering er viktig når man ser på 

kredittrisiko. Dersom en virksomhet nedgraderes er dette et klart signal til markedet om at 

kredittrisikoen har økt. De tre største kredittvurderingsbyråene er Standard & Poors, Moodys og 

Fitch. I henhold til standarder av Standard & Poors uttrykker klassifiseringen et fremtidsrettet 

syn på kredittrisiko. Kredittklassifiseringen gir et uttrykk for debitors evne og vilje til helt og 

fullt å møte sine finansielle forpliktelser i tide. En klassifisering på AA versus BB, betyr ikke at 

debitor som er klassifisert som AA ikke kommer til å gå konkurs, men at debitor med klasse BB 

har en større sannsynlighet enn den andre for konkurs. Tabellen nedenunder gir en utdypende 

beskrivelse av de forskjellige klassifiseringene.  
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Tabell 5: Definisjon for ulike kredittverdighet 

The general meaning of S&P 500 index credit rating opinions  

* Standard & Poors 

Som vi kan se av tabellen nedenfor er sannsynligheten for å bli nedgradert eller oppgradert ikke 

vesentlig høy. Tabell 6 gir oss en oversikt over gjennomsnittlige transaksjonsrater over perioden 

1970 til 2011. Det vil si at fra et historisk perspektiv, vil for eksempel en virksomhet med 

kredittverdighet AAA med 87,26 prosent sannsynlighet fortsette å ha den samme 

kredittverdighet neste år, mens det vil være en 8,54 prosent sannsynlighet for å nedgraderes til 

klasse AA. Det vi også legger merke til er at det er en relativt høy sannsynlighet for at man vil 

fortsette å ha samme kredittverdighet over tid. Jo lavere kredittverdighet man har, desto større 

sannsynlighet er det for at man nedgraderes.  

 

Investment 

Grade 

'AAA' 
Extremely strong capacity to meet financial commitments. 

Highest Rating. 

'AA' Very strong capacity to meet financial commitments. 

'A' 

Strong capacity to meet financial commitments but somewhat 

susceptible to adverse economic conditions and changes in  

circumstances. 

'BBB' 
Adequate capacity to meet financial commitments, but more 

subject to adverse economic conditions. 

'BBB-' Considered lowest investment grade by market participants. 

Speculative 

Grade 

'BB+' Considered highest speculative grade by market participants. 

'BB' 

Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing 

uncertainties to adverse business, financial and economic 

conditions. 

'B' 

More vulnerable to adverse business, financial and economic 

conditions but currently has the capacity to meet financial 

commitments. 

'CCC' 
Currently vulnerable and dependent on favorable business, 

financial and economic conditions to meet financial commitments. 

'CC' Currently highly vulnerable. 

'C' 
A bankruptcy petition has been filed or similar action taken, but 

payments of financial commitments are continued. 

'D' Payment default on financial commitments. 
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Tabell 6: Gjennomsnittelig årlig transaksjons rater, 1970 til 2011 

 

*Moodys 

Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er en usikkerhet som ikke er forbundet med den enkelte virksomhet som sådan, 

men er tettere forbundet med markedet. Et marked kan sies å være likvid når man kan løse ut 

større posisjoner til en fornuftig pris. Likviditetsrisiko er derfor muligheten for tap som følge av 

svingninger i innløsningskostnadene på en posisjon.
9
 Som Vayanos skriver i sin artikkel, 

observerer man en ”flight to liquidity” i tider hvor markedet utsettes for stort press, som for 

eksempel en finansiell krise.
10

 I en slik situasjon tenderer investorer å flykte fra illikvide og 

risikofylte virksomhetsobligasjoner, til mer likvide og mindre risikobetonte aktiver, som for 

eksempel statsobligasjoner. Dette skiftet i investors preferanser, fører til at kredittspendet på 

obligasjonen stiger. Det vil si at sannsynligheten for tap ved innløsning vil være større.    

Motpartsrisiko 

Motpartsrisiko er ytterst relevant ved CDS kontrakter når store beløp skal overføres. 

Motpartsrisiko kan forklares som risikoen for tap som er knyttet til at en motpart ikke gjør opp 

for sine forpliktelser, verken til rett tid eller på et senere tidspunkt. Det er dermed viktig å merke 

seg at motpartsrisiko er et sentralt element ved prising av kredittderivat. Målet med 

kartleggelsen av motpartsrisiko er å vurdere risikoen for at eksempelvis en bank får problemer 

med sin likviditet eller soliditet i tilfeller hvor en motpart ikke har mulighet til å innfri sine 

                                                      
9
 Umberto Cherubini & Giovanni Della Lunga: “Liquidity and credit risk, Applied Mathematical Finance”, 2001. 

10
 Vayanos, Dimitri: “Flight to quality, flight to liquidity, and the pricing of risk”, 2008.   

From/To: Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca_C WR Default

Aaa 87.261% 8.540% 0.612% 0.009% 0.027% 0.002% 0.002% 0.000% 3.548% 0.000%

Aa 0.952% 84.929% 8.014% 0.364% 0.052% 0.019% 0.008% 0.001% 5.642% 0.020%

A 0.060% 2.621% 86.364% 5.277% 0.515% 0.108% 0.031% 0.004% 4.959% 0.061%

Baa 0.042% 0.180% 4.374% 84.565% 4.036% 0.760% 0.170% 0.018% 5.680% 0.175%

Ba 0.008% 0.054% 0.361% 5.653% 75.770% 7.165% 0.547% 0.077% 9.300% 1.066%

B 0.010% 0.030% 0.120% 0.329% 4.775% 73.445% 5.755% 0.644% 10.869% 4.024%

Caa 0.000% 0.019% 0.019% 0.128% 0.433% 8.767% 60.678% 3.950% 12.102% 13.903%

Ca-C 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.400% 2.302% 9.416% 35.667% 16.435% 35.779%
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finansielle forpliktelser. Det er derfor viktig å ta hensyn til motpartsrisiko da det er snakk om 

store beløp.  

Et eksempel som er blitt nevnt tidligere som også her bør nevnes, er American International 

Group’s (AIG) bruk av CDS kontrakter, hvor man ble nødt til å gripe inn og hjelpe 

virskomheten for å unngå at alle kjøperne av CDS kontraktene havnet i økonomiske 

vanskeligheter. Både AIG, Bear Sterns og Lehmans var med på og åpne øynene hos 

regulatorene, og fikk dem til å innføre central counterpart clearinghouses for credit default 

swaps.
11

 Ved bruk av clearinghouses sikrer man at det hele tiden står inne et sikkerhetsbeløp i 

tilfelle av en kreditthendelse, og på denne måten sikrer man at ingen av partene misligholder 

kontrakten. Et clearinghouse fungerer som en tredjepart som står mellom kjøper og selger, og 

sikrer at kontrakten settes opp riktig ved inngåelse, og at margin betalingene møtes. Det vil si at 

et clearinghouse fungerer som kjøper for hver selger, og selger for hver kjøper av en CDS 

kontrakt, hvilket reduserer risiko for konkurs hos begge parter, og motpartsrisiko er tilnærmet 

lik null.  

Oppsummering 

Kredittrisiko er grunnlaget for handel med CDS kontrakter og vi har nå gitt en grundig 

beskrivelse av kredittrisiko. Kredittrisiko dreier seg hovedsakelig om risiko for konkurs hos 

debitor og recovery risiko, hvilket uttrykker kreditors risiko i forhold til hvor stor del av sitt tap 

han vil få dekket etter konkurs hos debitor. Forskjellig prioritering av kreditors krav, senioritet, 

og kredittvurdering spiller inn på recovery raten på obligasjonen.  

Kredittverdighet er et godt mål på debitors kredittverdighet, og gir et fremtidsrettet bilde av 

kredittrisiko. Dersom debitor nedgraderes av kredittvurderingsbyråene, gir dette signal om økt 

kredittrisiko, og risikopremien vil stige som følge av dette. CDS spendet er et uttrykk for 

kredittrisiko, og er et mål som er mer markedsorientert enn kredittvurdering. Til slutt har vi sett 

på motpartsrisiko i henhold til CDS kontrakter, og tatt opp spørsmålet vedrørende bruken av 

clearinghouses. I løpet av de siste årene har det vokst fram clearinghouses som tar seg av CDS 

                                                      
11

 http://www.scribd.com/doc/30872780/International-Law-Economic-Crisis-Clearing-CDS-A-Case-Study-Winter-

2010 
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kontrakter, men markedet for CDS er fremdeles ikke stort nok til at man har opprettet 

clearinghouses som alene beskjeftiger seg med CDS kontrakter.  

3. Credit Default Swaps 

En credit default swap er en finansiell avtale mellom to parter som enkelt handler med 

kredittrisiko på et underliggende referanseaktiv. For å få en større forståelse av hva CDS 

kontrakter er, vil det i dette avsnittet fokuseres på en grundig gjennomgang av kontraktens 

karakteristika. Det vil være relevant å undersøke hvilke elementer som typisk inngår i 

oppbygningen av en standard CDS kontrakt, samt kontraktens anvendelsesmuligheter i praksis, 

og selve CDS spendet.  

3.1. Kontraktens karakteristika  

En credit default swap er et av de mest brukte kredittderivat på markedet de seneste år, og 

betegnes som en over-the-counter kontrakt mellom protection seller og protection buyer. Med 

andre ord kan man si at en CDS kontrakt er en form for forsikring for protection buyer mot 

kredittrisiko, typisk på en obligasjon eller et lån.
 
Hull har beskrevet følgende definisjon for en 

CDS kontrakt, som gjennom hele avhandlingen vil bli betraktet som den konkrete beskrivelse av 

en CDS kontrakt: 

”A CDS is a contract that provides insurance against the risk of a default by a particular 

company. The buyer of the insurance obtains the right to sell bonds issued by the company for 

their face value when a credit event occurs and the seller of the insurance agrees to buy the 

bonds for their face value when a credit event occurs.”  

I 1998 utformet International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en standard kontrakt 

for handel av CDS kontrakter i over-the-counter markedet.
12

 En standardisert kontrakt har 

følgende rammer: 

 

                                                      
12

 Hull, John. C: “Fundamentals of Futures and Options Markets”, International edition 7. utgave, 2005.  
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- The Reference entity  

- The Effective date  

- The Schedule date 

- The Deliverable bond 

Kontrakten begynner å løpe dagen etter inngåelsen av kontrakten, the effective date. Det vil også 

ved kontraktens inngåelse fremgå hvilket underliggende aktiv, the deliverable bond, kontrakten 

dekker. Virksomheten er kjent som the reference entity, som er utsteder av obligasjonen, og 

danner grunnlaget for kontrakten. Selv om den underliggende virksomheten er grunnsteinen for 

kontakten, er ikke eieren av det underliggende aktiv involvert i CDS kontakten. En 

kreditthendelse refereres som tidspunktet en virksomhet går konkurs, denne hendelsen betegnes 

som en credit event. 

Normalt blir en standard CDS kontrakt inngått for en tidsperiode på 5 år, hvor betalingen skjer 

hvert kvartal for den gitte perioden. Selv om perioden på 5 år er den mest anvendte tidsperioden, 

er det ikke uvanlig at det forekommer kontrakter for periodene 1, 2, 3, 7, og 10 år.
13

  

Figur 7: Tidsperioden for CDS kontrakter 

 

*Bank of International Satlements  

                                                      
13

 Hull, John. C: “Fundamentals of Futures and Options Markets”, International edition 7. utgave, 2005.  
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Figuren viser en betraktelig utbredelse ved bruken av 1 til 5 årige CDS kontrakter. Videre 

utarbeides kontraktene på kvartalsvise innløsningsdatoer, the scheduled termination date. 

Datoene forekommer enten 20 mars, 20 juni, 20 september eller 20 desember hvert år.
14

  

Figur 8: Kvartalsvise innløsningsdatoer  

 

*O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

Fra figur 8 kan vi se løpetiden for en fem-årig standard CDS kontrakt etter hvilken dato 

kontrakten blir handlet på gjennom året. Videre kan en standard CDS kontrakt kun opphøres ved 

to tilfeller: 

1) Ved kontraktens generelle innløsningsdato, the scheduled termination date 

2) Ved at en credit event inntreffer før kontraktens utløp 

Ved en kreditthendelse vil CDS kontrakten avvikles, og selger må innfri sine forpliktelser 

ovenfor kjøper. Avviklingen av kreditthendelsen kan typisk skje ved fysisk eller kontant 

avvikling. Fysisk avvikling er den mest brukte metoden, hvor selger betaler pålydende verdi av 

obligasjonen til kjøper, og mottar det underliggende aktiv.  

                                                      
14

 O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 
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Figur 9: Ved fysisk avvikling 

 

* O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

Dersom avvikling skjer ved kontant avvikling har kjøper krav på differansen mellom pålydende 

verdi og obligasjonens virkelige verdi.  

Figur 10: Ved kontant avvikling 

 

* O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

Vi vil ikke gå nærmere inn på de ulike avviklingene av kreditthendelsene, men det vil senere i 

avhandlingen bli gjennomgått de mest alminnelige kredittbegivenhetene utformet av ISDA. 

En CDS kontrakt er som nevnt en avtale mellom to parter om å handle med kredittrisiko på et 

referanseaktiv utstedt av en tredjepart, the reference entity. Protection buyer betaler periodiske 

betalinger til protection seller som kompensasjon for selgers risiko. Kjøper får til gjengjeld 

retten til å selge obligasjonen utstedt av reference entity, for dens pålydende verdi til selger, 

dersom en kreditthendelse inntreffer.
15

  

                                                      
15

 J. Hull, M. Predescu, and A. White,” The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and 

credit rating announcements”, 2004.  
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Figur 11: CDS kontraktens struktur 

 

*Deutsche Bank Research  

Selgeren øker sin eksponering mot kredittrisiko. Dette gjør det mulig å isolere kredittrisikoen på 

obligasjonen, og kan handles mellom partene uten at noen av partene eier det underliggende 

aktiv. Som nevnt ovenfor gjør protection buyer periodevise betalinger til protection seller, men 

det forgår ingen utveksling av penger ved kontraktens inngåelse. Man opererer i stedet med ”to 

ben”, som betegnes som the premium leg og the protection leg.  

Figur 12: Mekanismene for en Credit Default Swap 

 

* O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

The Premium leg 

For å unngå å bære kredittrisikoen, må protection buyer til gjengjeld foreta periodiske betalinger 

til protection seller som kompensasjon for beskyttelsen. Utbetalingene avsluttes ved kontraktens 

forfall eller ved tilfelle av en kreditthendelse dersom det inntreffer før kontraktens utløp. De 

periodiske betalingene skjer vanligvis kvartalsvis, hvor størrelsen til samme utgjør det årlige 

kredittspendet, betegnet som default swap spread. I tilfeller av en kreditthendelse vil betalingene 
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til selger stoppes, mens den vedhengende premien fra den siste betalingen og frem til den 

faktiske kreditthendelse skal fortsatt betales.  

Figur 13: The Premium Leg 

 

*O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

 

The Protection leg  

I tilfeller hvor en kreditthendelse inntreffer før the scheduled termination date, må protection 

seller kompensere for det tap som har blitt påført protection buyer. Betaling gjennomføres ved 

en av de to avviklings metodene nevnt ovenfor.  

 

Figur 14: The Protection Leg  

 

*O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

En kreditthendelse er den juridiske betegnelsen på den hendelsen som utløser utbetaling hos the 

protection leg. De ulike kreditthendelsene som utløser kontraktene må klart defineres for å få en 

forståelse av hva disse egentlig betyr. ISDA har produsert standardisert dokumentasjon for å 

løse dette, hvor partene i en CDS kontrakt bestemmer hvilken kreditthendelse kontrakten skal 

gjelde for.
16

 ISDA beskriver de mest brukte kreditthendelsene i tabell nedenfor. 

 

                                                      
16

 http://www.bmocm.com/products/marketrisk/credit/swaps/default.aspx 
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Tabell 7: Ulike typer kreditthendelser 

 

* O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

Det er opp til partene i CDS kontrakten å bestemme hva som betegnes som en kreditthendelse i 

den individuelle kontrakt. Som tabellen ovenfor viser, deler markedet de ulike kreditthendelsene 

inn i hard or soft kreditthendelser. En hard credit event medfører at all gjeld for 

referanseenheten umiddelbart vil forfalle.
17

 Med andre ord kan man si at de kreditthendelsene 

som faller under kategorien hard vil betraktes som konkurs. Fra ISDA standarden betraktes debt 

restructuring som den eneste kreditthendelsen i kategorien som en soft credit event.  

  

                                                      
17

 O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 

Credit event Hard or soft Description

Failure to Pay Hard

Corporate becomes insolvent or is unable to pay its debts. The 

bankruptcy event is not relevant for sovereign issuers. 

Obligations have become due and payable earlier than they would 

have been due to default or other and have been accelerated. This 

event is used mostly in certain emerging market contracts. 

Obligations have become due and payable prior to majority. This event 

is hardly even used. 

Failure of the reference entity to make the due payments, taking into 

account some grace period.

Bankruptcy Hard

Obligation Acceleration Hard

Obligation Default Hard

Repudiation/Moratorium Hard

Debt restructuring Soft

A reference entity or government authority rejects or challenges the 

validity of the obligations. Used in emerging market sovereign CDS.

Changes in the debt obligation of the reference creditor, but excluding 

those who are not associated with credit deterioration such as a 

renegotiation of more favourable terms. 
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3.2. Anvendelsesområder 

En CDS kontrakt er et meget fleksibelt instrument, og anvendelsesmulighetene er mange. For å 

få en bedre fornemmelse av fleksibiliteten til kontrakten, vil det i det følgende først være sentralt 

å få en bedre forståelse av de mange anvendelsesmulighetene ved kontrakten som eksisterer i 

praksis. CDS kontrakter kan anvendes innenfor mange områder, og vi skal ta for oss de mest 

alminnelige overordnede bruksområdene.  

 Risikostyring 

 Investering og spekulasjon 

 Strukturerte produkter 

Risikostyring 

En CDS kontrakt kan brukes som en forsikring mot kredittrisiko, hvor kontrakten er et nyttig 

instrument for å kontrollere og styre kredittrisiko. Et vanlig eksempel på risikostyring er en 

situasjon hvor protection buyer er en bank som diversifiserer sin risiko ved hjelp av en CDS 

kontrakt. Banken kan ytterligere øke sine utlån uten å pådra seg høyere kredittrisiko, noe som 

ikke ville vært mulig hvis banken selv måtte bære kredittrisikoen.  

Investering og spekulasjon 

Spekulasjon på CDS markedet har typisk tre former:  

1) CDS kontrakt mellom parter som ikke har noen form for tilknytning til det underliggende 

aktiv 
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Figur 15: Spekulasjon på CDS markedet 

 

*Eget bidrag  

Det første anvendelsesområdet innenfor denne kategorien er CDS kontrakter mellom parter som 

ikke har noen form for tilknytning til det underliggende aktiv, som illustrert i figur 15. Investor 

A og B inngår en CDS kontrakt, uten at noen av partene har investert i det underliggende aktiv. 

Kontrakten er simpelten et ”veddemål” på hvorvidt en kreditthendelse vil oppstå eller ikke. 

Denne form for spekulasjon er mest utbredt hos investeringsselskaper og hedge funds. Dette er 

med på å skape en mulighet for å gå kort i obligasjonsmarkedet og skape avkastning på verdifall 

på obligasjoner. 

Hvis man forventer at kredittrisikoen til referanseenheten vil stige, kan man kjøpe en CDS 

kontrakt. Motsatt vil man selge kontrakten hvis man forventer at kredittrisikoen vil falle. Hvis 

man forventer at kredittrisikoen på referanseeneheten vil øke, og at CDS spendet vil stige, kan 

man inngå en CDS kontrakt som protection buyer. Hvis CDS spendet stiger som man forventer, 

sitter man igjen med en gevinst. Denne gevinsten kan realiseres ved å selge kontrakten. 

Alternativt kan man selge en tilsvarende beskyttelse til en annen motpart. Fordi spendet er 

steget, vil man som selger av beskyttelsen motta et større spend enn man betaler i den 
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opprinnelige kontrakten, og sitte igjen med en gevinst. Motsatt, hvis man forventer at 

kredittrisikoen vil falle, kan man selge en CDS kontrakt. 
18

  

2) Sekundærmarkedet for CDS 

Figur 16: Sekundærmarkedet for CDS kontaktene 

 

*Eget bidrag  

Sekundærmarkedet for credit defulat swaps innebærer videresalg av kontraktene, illustrert i 

figur 16 hvor i dette eksempelet forsikringsselskapet inngår en CDS kontrakt med banken, og 

videreselger kontrakten til investor. Denne type handel fører ofte til at linken mellom det 

underliggende aktiv og partene i CDS kontrakten blir svakere, og det blir gjerne vanskeligere å 

vurdere den faktiske risikoen man pådrar seg.
19

  

  

                                                      
18

 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Default Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 

19
 http://www.rkmc.com/Credit-Default-Swaps-From-Protection-To-Speculation.htm 
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3) Strukturerte investerings ”motorer” som underliggende aktiv  

I det klassiske eksempelet er det en virksomhetsobligasjon som brukes som referanseenhet i en 

CDS kontrakt. Det finnes også CDS kontrakter som benytter collateral debt obligations, 

mortage-backed securities, asset-backed securities og structured investment vehicles som 

underliggende aktiv. Denne typen CDS kontrakt gjør også det vanskeligere for partene å 

gjennomskue den faktiske risikoen forbundet med referanseenheten. Som følge av finanskrisen 

ble det klart at dette var et spekulativt marked som man ikke hadde fullstendig kunnskap om, 

hvilket gjorde det til et meget spekulativt spill.  

Strukturerte produkter  

I dag blir CDS kontraktene i høy grad anvendt som byggeklosser ved konstruksjon av såkalte 

strukturerte produkter.
20

 Med andre ord vil det si at man kan konstruere instrumenter med CDS 

kontrakter i kombinasjon  med andre finansielle instrumenter, noe som har medvirket positivt til 

å gjøre CDS kontraktene til et populært kredittderivat. Med å kombinerer ulike kredittprodukter, 

kan man handle CDS kontrakter både med kontrakter med én enkel referanseenhet og som en 

kontrakt med en sammensetning av flere referanseenheter, noe som skjer uten direkte 

investering eller salg av referansens obligasjoner. 

Eksempler på strukturerte produkter:  

 Basket default swaps 

 Index credit default swap  

 Loan only credit default swap 

I basket default swap er det en rekke referanseenheter, man kan si at den består av en portefølje 

av underliggende aktiv, som illustrert i figur 17. Det finnes også mange forskjellige 

konstruksjoner av basket default swaps. En av variantene er en add-up basket CDS som gir 

payoff når hvilken som helst av referanseenhetene går konkurs, mens en first-to-default basket 

                                                      
20

 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Default Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 
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CDS kun utbetaler gevinst når den første konkursen oppstår. Etter den relevante konkurs som 

utløser utbetaling, avvikles kontrakten på allminnelig vis.
21

  

Figur 17: Basket Credit Default Swap 

 

*Eget bidrag  

Man har også utviklet CDS indekser for å følge markedsutviklingen. De viktigste og største 

CDS indeksen er CDX NA IG, som er en indeks over 125 investment-grade virksomheter i 

USA, og iTraxx Europe, med 125 investment-grade virksomheter i Europa. Indeksene 

oppdateres hver 6 måned, hvor virksomheter som ikke lenger er av investment-grade karakter 

byttes ut. En index default swap CDS betyr at investor kan kjøpe CDS beskyttelse for alle 

selskapene på indeksen, på samme måte som man kan investere i aksjeindekser, som for 

eksemepl S&P 500 indeksen. Index default swap CDS kontrakter har standard løpetider og 

betalingsdager, og er generelt mer likvide enn single-name credit default swaps. Man kan kjøpe 

CDS indekser for løpetider på 3, 5, 7 og 10 år.  

En loan only credit default swap er identisk med en allminnelig CDS kontrakt, men den 

underliggende virksomhet har en begrensning ved at den kun kan oppta syndikerte sikrede lån, 

og ikke fritt velge hvilken som helst type lån eller obligasjon den måtte ønske.  
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 John C. Hull, “Fundamentals of Futures and Options Markets”, 2011.  
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Oppsummering  

Kort oppsummert kan man si at CDS kontraktene anvendes for å isolerer kredittrisikoen, enten 

ved å øke eller minske kreditteksponeringen. Ovenfor er det gjennomgått noen av de mange 

anvendelsesområdene som benyttes av de ulike aktørene på CDS markedet. Tilgjengeligheten, 

og de mange og simple anvendelsesområdene gjør det enkelt for aktørene å handle med 

kredittrisiko. Dette har høyst sannsynlig medvirket til den store suksessen for CDS kontraktene 

de seneste år.       

3.3. Credit Default Swap spendet 

For å få en bedre forståelse av CDS kontrakten og hvilke determinantene som påvirker spendet, 

vil vi i dette avsnittet gi en nærmere beskrivelse av CDS spendet. Det vil i det følgende være 

mer beskrivende å betrakte CDS kontrakten som to separate ben, henholdsvis et premieben og et 

beskyttelsesben som beskrevet ovenfor.  

På tidspunktet hvor en CDS kontrakt blir forhandlet har kontrakten en verdi på null, men 

avhengig av hvordan kredittrisikoen endrer seg, vil kontrakten få verdi. Når CDS spendet 

prissettes, er hovedelementene ved beregningen sannsynligheten for konkurs.  

Videre kan man dele premiebenet inn i to ulike betalingstilfeller, hvor den første betalingen er 

den opprinnelige betalingen for hver periode, forutsatt at det ikke inntreffer en kreditthendelse. 

Ulike former for kreditthendelse er beskrevet ovenfor, og vil ikke her bli diskutert. For det andre 

betalingstilfellet, den resterende betalingen, er den betalingen som blir utbetalt dersom det skjer 

en kreditthendelse mellom partene, altså den vedheftende premien. Anta at CDS spendet for en 

5-års kontrakt på Ford Motor Credit, med en hovedstol på 10 millioner US dollar, med et spend 

på 300 basis poeng. Dette betyr at kjøper betaler 300.000 US dollar per år til selger og får retten 

til å selge obligasjoner til pålydende verdi på 10 millioner US dollar utstedt av Ford ved en 

kreditthendelse.
22
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 J. Hull, M. Predescu, and A. White, ” The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and 

credit rating announcements”, 2004. 
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Markedets oppfattelse av kredittrisiko er avgjørende for CDS spendet. Sannsynligheten for 

konkurs avhenger også av mange faktorer som knytter seg til den enkelte referanseenhet. I 

tilfeller hvor markedet forventer at sannsynligheten for referansenhetens konkurs vil stige, vil 

dette resultere i stigende CDS spend, og omvendt.
23

 Determinantene som påvirker spendet kan 

være mange, og dette vil undersøkes senere i avhandlingen. Kort vil vi nevne at konkurs 

sannsynligheten kan påvirkes av økonomisk konjunkturer og likviditetsforhold i markedet. For 

et marked med lavkonjunktur, og vanskelige låneforhold og mangel på likviditet, vil 

sannsynligheten for konkurs øke for referanseenheten og CDS spendet vil dermed stige. 

Ser man nærmere på beskyttelsesbenet, kan dette uttrykkes som det beløpet premiebenet skal 

mottatt dersom en kreditthendelse inntreffer. Dette beløpet svarer til:24 

                                          

4. Kredittrisiko modeller 

Hittil i avhandlingen har leseren forhåpentligvis fått en bedre forståelse av hva kredittrisiko er, 

og hva begrepet kredittrisiko innebærer. Ved introduksjonen av kredittderivatet på 90-tallet, 

dannet det grunnlaget for nye muligheter til å håndtere kredittrisiko på en mer strukturell måte. 

Kredittderivat har liten historie, og prissettingen er en svært komplisert oppgave. Stadig flere 

aktører benytter kredittderivat aktivt for å styre og isolere kredittrisiko, og derfor har vi bruk for 

en god modell til å prissette kredittrisiko. Grunnen til at det er så komplisert å prise 

kredittderivat er typisk at faktorene som benyttes for å prise derivatene ofte er uobserverbare. 

For eksempel er det vanskelig for kreditor å observere verdiendringer i immaterielle aktiver, 

kundefordringer, og ledelseskvalitet. Særlig hvis man skal vurdere kredittrisikoen ved en CDS 

kontrakt på sekundærmarkedet, blir denne oppgaven enda vanskeligere.  

                                                      
23

 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Defaults Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 

24
 Hull, John. C: “Fundamentals of Futures and Options Markets”, utgave, 2005.  
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Et annet problem som ofte dukker opp, er hvordan konkurs skal behandles. Konkurs er sjeldent, 

men ikke usannsynlig, derfor er det normalt å formode at konkurs skjer en gang i løpet av en 

virksomhets liv. Det finnes flere grunner til at konkurs inntreffer, men de mest vanlige grunnen 

for insolvens kan både være av interne og eksterne årsaker. For eksempel hard konkurranse eller 

mangel på markedsgrunnlag. Endringer i markedssituasjonen eller endring i rammebetingelser 

for en virksomhet kan resultere i betalingsstans og videre konkurs. Konkurs vil typisk oppstå 

som følge av flere faktorer. 

For å få en bedre fornemmelse av hvordan prising av kredittderivat foregår, skal det nå ses 

nærmere på ulike teoretiske modeller for prissetting av kredittderivat. De eksisterende 

modellene for prising av kredittrisiko kan deles inn i strukturelle modeller og redusert form 

modeller. Hovedforskjellen mellom de to tilnærmingene er hvilken informasjon man antar er 

tilgjengelig. Strukturelle modeller antar at man har veldig detaljert informasjon om 

virksomheten, tilsvarende den kunnskap virksomhetens ledere besitter. Denne forutsetning vil i 

de fleste tilfeller indikere at man vil kunne forutsi en eventuell konkurs. Disse modellene har 

sine røtter i Black-Scholes modellen og Mertons strukturelle modell.  Redusert form modeller 

antar derimot at den tilgjengelige informasjonen er mindre detaljert og tilsvarer den 

informasjonen som er tilgjengelig i markedet. Dette gjør at det ikke er mulig å forutsi en 

eventuell konkurs. Modellen ble i første omgang utviklet av Jarrow og Turnbull i 1992.
25

 

Strukturelle kredittrisiko modeller  

De strukturelle kredittrisiko modellene tar utgangspunkt i utviklingen i en virksomhets 

kapitalstruktur, verdien av gjeld og egenkapital, for å estimere sannsynligheten for ”time to 

default”. Modellene priser virksomhetens kredittkvalitet på bakgrunn av deres økonomiske og 

finansielle tilstand. Strukturelle modeller forsøker å ta hensyn til alle virksomheters 

fundamentale variabler, og har all relevant informasjon på samm nivå som virksomhetens 

ledere. 

                                                      
25

 Jarrow, Robert A., Protter, Philip: “Structural versus Reduced Form Models: A New Information Based 

Perspective”, 2004.  
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Redusert form modeller 

Ved redusert form modeller gjelder forutsetningen om at man kun har kunnskap om den 

informasjonen som er tilgjengelig i markedet. Redusert form modellene tar ikke hensyn til en 

virksomhets kapitalstruktur for å forutsi konkurs. Modellen bruker multi-faktor og dynamisk 

analyse av renter for å beregne sannsynligheten for mislighold. Vi vil ikke gå nærmere inn på 

den matematiske utledningen av modellen.  

Oppsummering 

I følge Jarrow og Protter er hovedforskjellen mellom de to modellene informasjonsgrunnlaget 

man antar er tilgjenglig, og at modellene kan betraktes som tilnærmet like hvis man ser bort fra 

denne forutsetningen. En strukturell modell kan enkelt omdannes til en redusert form modell 

dersom informasjonsgrunnlaget endres. Jarrow og Protter foreslår at redusert form modellen er 

den korrekte modell for prising av kredittrisiko, fordi at antagelsen om at man har fullstendig 

informasjon vedrørende utviklingen i selskapets kapitalstruktur ikke holder i praksis.  

Vi vil nå gi en beskrivelse av Mertons strukturelle modell for kredittrisiko. Grunnen til at vi vil 

se på de strukturelle modellene fremfor redusert form modellene, er at i vårt søk etter faktorer 

som driver CDS spendet, er variablene som benyttes i de strukturelle modellene meget 

relevante. Dette ser vi av tidligere empiriske analyser, som har gitt informasjonsrike resultater 

på bakgrunn av elementene i Mertons modell.  

4.1. Black-Scholes-Mertons modell  

I 1974 presenterte Merton den første modellen for prissetting av kredittrisiko. Den 

grunnleggende idéen bak modellen er at konkurs betegnes som den situasjon som oppstår når 

verdien av virksomhetens aktiver er lavere enn virksomhetens utestående gjeld. Vi har sett at 

flere relevante forskere benytter Mertons modell som utgangspunkt ved verdiansettelse av 

obligasjoner. Modellen er simpel, og tar utgangspunkt i den elementære ligningen for 

kapitalstruktur:  
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Virksomhetens verdi (V)  består av pålydende verdi (D*) av en nullkupongobligasjon, med 

løpetid (T) og total verdi (D). Samt aksjer med en total verdi (E) som ikke utbetaler noen form 

for dividende. En viktig forutsetning i modellen er at konkurs kun kan skje på tidspunkt (T), 

altså ved utløp av gjelden. De tre viktigste determinantene for kredittrisiko i følge Merton sin 

modell kan nevnes som: 

1. Gjeldsgrad 

2. Volatilitet  

3. Risikofri rente 

Aksjonærene disponerer virksomhetens aktiver, og skal ved gjeldens utløp tilbakebetale 

hovedstolen, pålydende D*, til obligasjonseier. Hvis virksomhetens aktiver er mindre enn 

virksomhetens gjeld på betalingstidspunktet, , vil ikke virksomheten kunne 

imøtekomme sine gjeldsforpliktelser og betegnes som konkurs. Verdien av egenkapitalen vil 

dermed være null. Obligasjonseierne har  kun rett på virksomhetens aktiver, siden aksjonærene 

har begrenset heftelse. 

I det alternative scenarioet hvor verdien av virksomhetens aktiver overstiger virksomhetens 

gjeld, , mottar obligasjonseieren den avtalte pålydende D*, mens aksjonærene på sin 

side står igjen med verdien av egenkapitalen som er , og virksomheten fortsetter driften.  

Ved Mertons utgangspunkt i ovenstående tilfelle, kan vi skrive betalingen til obligasjonseierne 

på tidspunkt (T) på følgende måte:  

DT =  D*-max (D*- VT  ;  0) =  min  (D*,  VT )  

Betalingen til aksjonærene ved utløp: 

)0 , *-( max DVE TT   

Med utgangspunkt i ovenstående antagelser, er det mulig å anvende den grunnleggende 

tilnærmingen av Black & Scholes opsjonsteori til å prissette virksomhetens aktiver og gjeld. 

Som det ses av formelen ovenfor, kan egenkapitalen oppfattes ekvivalent med en europeisk 

VT < D*

VT > D*

VT - D*
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kjøpsopsjon. I modellen karakteriserer Merton virksomhetens egenkapital som en europeisk 

kjøpsopsjon på virksomhetens aktiver med forfall på tidspunkt (T) og en innløsningskurs lik 

med pålydende verdi av virksomhetens gjeld. Utbetalingen til aksjonærene kan illustreres som 

en kjøpsopsjon:   

Figur 18: Payoff til aksjonærer 

 

*Eget bidrag  
 

 

Gjelden kan dermed illustreres som en europeisk salgsopsjon:  

Figur 19: Payoff til kreditor 

 

*Eget bidrag  
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Forutsetninger for modellen 

Mertons modell er basert på Black & Scholes modellen, og det antas her at vi befinner oss i en 

verden med perfekte markedsforhold og med kontinuerlig handel, hvor følende sentrale 

forutsetninger gjelder: 

Tabell 8: Forutsetninger for Black & Scholes modellen 

A.1. Det eksisterer ingen transaksjonskostnader eller skatter 

A.2.  Det er et stort antall av investorer med sammenlignbar velstand, slik at investor kan kjøpe og 

selge så mye han ønsker av et aktiv til markedspris 

A.3.  Det eksisterer et marked hvor investorene kan låne og plassere til samme rente 

A.4.  Short-sale er tillatt  

A.5.  Verdipapirhandel er kontinuerlig over tid  

A.6.  Modigliani-Miller teoremet er gjeldene,  hvor verdien for virksomheten er uavhengig av 

kapitalstrukturen  

A.7.  Terminstrukturen er ”flat” og er kjent med sikkerhet  

A.8. Dynamikken for virksomhetens verdi over tid, kan beskrives som en diffusion-type 

stochastic process 

* O`Kane, Dominic: “Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives”, 2008. 
 

Verdien av virksomheten 

For å fastsette verdien av egenkapital og gjeld, trenger vi en modell for å beregne verdien av 

virksomheten. Merton antok at verdien følger en lognormal prosess.   

     

    
          

I den risikonøytrale verden som vi antar er gjeldende, antar vi at µ tilsvarer risikofri rente, og at 

verdien avhenger av virksomhetens volatilitet,   . dW er en standard Gauss-Wiener prosess som 

utrykker at vi jobber i uendelig korte tidsperioder. På bakgrunn av dette og forutsetningene 
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beskrevet over, kan vi beskrive nåverdien av gjeld og egenkapital ved  hjep av Black & Scholes 

modellen. Hvor egenkapitalen er sammenlignbar med en kjøpsopsjon, og gjelden er 

sammenlignbar med en salgsopsjon.  

                                  

                                    

Verdien av egenkapitalen utrykkes som en funksjon av nåverdien av virksomheten ved           

V(t) > D*, fratrukket nåverdien av gjelden multiplisert med sannsynligheten for overlevelse. 

Verdien av gjelden på den andre side, uttrykkes som en funksjon av nåverdien av gjelden 

multiplisert med sannsynligheten for konkurs, pluss verdien av virksomheten ved V(t) < D*. 

Kjøpsopsjonen er den verdi som aksjonærene har krav på, og verdien avhenger av 

konsekvensene av hva som skjer med aktivene. Dersom verdien av aktivene stiger, vil 

egenkapitalen stige og skape profitt for aksjonærene. I tilfeller hvor gjelden overstiger 

egenkapitalen vil aktivene være verdiløs, og virksomheten vil dermed gå konkurs. Verdien av 

egenkapitalen vil i dette tilfelle være null, dvs. at ”kjøpsopsjonen” ikke vil bli innløst. Videre 

beregnes d1 og d2 som i Black & Scholes modellen:
 

   
   

   
  

  

    
         

           

 

Videre finnes N(d1) og N(d2) ved hjelp av den kumulative fordelingen. Uttrykket V(t) N(d1) gir 

oss nåverdien av virksomheten ved utløp (T), gitt at V(t) > D*, altså ikke går konkurs. N(d2) er 

et uttrykk for sannsynligheten for at virksomheten vil overleve, altså ikke vil gå konkurs. N(-d2) 

uttrykker på den andre side, sannsynligheten for at virksomheten vil gå konkurs. Av 

ovenstående formler ser vi at sannsynligheten for at virksomheten går konkurs avhenger av 

gjeldsgrad, risikofri rente og volatilitet. I følge den tradisjonelle intuisjonen bak utviklingen i 

verdien på kjøps- og salgsopsjoner, vil en økning i volatilitet føre til at både verdien av kjøps- 
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og salgsopsjonen stiger. Økning i risikofri rente vil også føre til at verdien av kjøpsopsjonen 

stiger, men verdien av salgsopsjonen vil derimot falle. En høy gjeldsgrad fører til en større verdi 

av salgsopsjonen, og motsatt vil en høy gjeldsgrad bety at verdien av kjøpsopsjonen falle. Den 

samme intuisjonen vil være gjeldende i Mertons modell, for henholdsvis verdien av 

egenkapitalen og gjelden.   

Kredittspend 

Kredittspendet (s), kan finnes ved å se på formelen for nåverdien av gjelden. Nåverdien 

neddiskonteres med den risikofrie rente pluss en risikopremie, (s.) Ved å isolere kredittspendet 

(s), kan vi finne verdien av dette ved hjelp av de andre parametrene.  

                      

Omdefineres som:  

   
 

   
   

      

  
    

Denne ligningen gjør det mulig for oss å beregne terminstrukturen til kredittspendet på en rekke 

forskjellige verdier for virksomheten, V(t).  

Recovery rate 

Kredittrisiko avhenger som kjent av to komponenter, risiko for at virksomheten går konkurs, og 

recovery raten. Recovery raten defineres som den andel av recovery verdien som utbetales ved 

konkurs, dividert med pålydende verdi av obligasjonen. Ved hjelp av Merton sin modell kan 

man også beregne recovery raten, R.  

Prisen på nullkupongobligasjonen kan defineres som:  

                                 

Omdefineres som:  
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Modellen gjør det også mulig for oss å finne volatiliteten i virksomhetens verdi (    som vi har 

bruk for når vi skal identifisere kredittrisikoen ved bruk av egenkapitalvolatiliteten   .)  

   
     

     
 
    

    
    

Omdefineres som:  

          
    

    
 

 

For å oppsummere ovenstående avsnitt, krever Mertons modell parametere som nåverdien av 

selskapets eiendeler, volatilitet, utestående gjeld, og gjeldens forfallstidspunkt for å estimerer 

selskapets volatilitet eller selskapets egenkapital. Ved strukturelle modeller støter man ofte på 

problemer ved beregning av virksomhetsverdi fordi input parameterne i ligningen ofte er 

uobserverbare. Dette er også tilfelle for Mertons modell fordi man behøver estimatene for 

volatilitet og verdien av virksomheten for å gjennomføre modellen. I tilfeller hvor en virksomhet 

er børsnotert, er det dog mulig å observerer verdien av egenkapitalen. 

Oppsummering og kritikk 

Ut i fra Mertons strukturelle modell er følgende tre variabler avgjørende for å beregne 

kredittspendet: 

1. Aktivets volatilitet 

2. Risikofrie rente 

3. Virksomhetens gjeldsgrad 

Tidligere relevant forskning viser at variablene nevnt ovenfor er med på beregningen av 

kredittrisiko, og dermed vil ha betydning for CDS spendet. Selv om determinantene også er mye 

benyttet av andre akademikere og praktikere, har modellen også fått mye kritikk. Selv om 

Mertons modell gir en god indikasjon på forståelsen av kredittrisiko og på hva som påvirker et 

obligasjonskredittspend, kan modellen ikke direkte anvendes i praksis da strukturelle modeller 

ofte produserer et urealistisk spend. Mye av kritikken er rettet mot modellens for simple 
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antagelser, spesielt hovedargument angående virksomhetens simple kapitalstruktur og 

forutsetningen om informasjonsgrunnlaget. 

Et annet kritisk punkt er modellens definisjon av konkurs. Modellen sier at konkurs kan kun 

forekomme ved utløp, noe som ikke er realistisk i virkeligheten fordi obligasjoner har ulik 

løpetid. Man kan heller ikke inndra kupong betalende obligasjoner i modellen. I antagelsene 

nevnt ovenfor, nevnes det at markedsdeltakerne har full informasjon om markedet. Dette vil 

også være svært usannsynlig. 

Vi skal videre i avhandlingen undersøke disse determinantene nærmere for å se om de påvirker 

CDS spendet, vi vil derfor ikke gå nærmere inn på prising av kredittrisiko. Man kan alltid 

spekulere i om de klassiske modellene er realistiske, eller om det inngår feil og om antagelsene 

er urealistiske, og derfor ikke kan implementeres i praksis. Flere av forutsetningene beskrevet i 

tabell 8, er lite realistiske. Til tross for at Black & Scholes modellen er den viktigste modellen 

brukt innen finans, hvor modellen dannet grunnlaget for videreutvikling av andre påfølgende 

verdiansettelse modeller, er Black & Scholes verden hvor det eksisterer perfekte markedsforhold 

og kontinuerlig handling på markedet, langt i fra virkelighet.  
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4.2. Makroøkonomiske forhold 

Sannsynligheten for konkurs påvirkes av både makro- og mikroøkonomiske forhold. Nivået på 

CDS spendet gir en innsikt i markedets oppfattelse av kredittrisiko, både for systematisk risiko 

og på den enkelte referanseenhet. Dersom det skjer en endring i CDS spendet, vil det kunne 

avspeile de ulike markedsforholdene, slik som konjunkturforhold og risikovilligheten hos 

investorene. I tilfeller hvor markedsforholdene forverres, vil spendet utvides for hele CDS 

markedet. Den makroøkonomiske situasjonen måles gjerne ved hjelp av utvikling i økonomiens 

bruttonasjonalprodukt.  

Den seneste års stigning i CDS spendet avspeiler blant annet at markedsdeltagerne som følge av 

finanskrisen er blitt mindre villige til å påta seg risiko, og at den makroøkonomiske situasjonen 

har blitt forverret.
26

  En referanseenhet som ikke følger trender eller endringer på markedet, 

oppfattes av markedet enten som et uttrykk for forbedret kredittverdighet, som igjen resulterer 

til et lavere CDS spend, eller motsatt, lavere kredittverdiget og større spend. 

Korrelasjonen mellom CDS spend kan gi et bilde av markedets oppfattelse av systematisk 

risiko. Systematisk risiko er den risiko som påvirker alle referanseenhetene på markedet, eller 

innenfor en viss sektor. Større korrelasjon mellom variasjon i CDS spend avspeiler at 

sannsynligheten for et sammenfall av kreditthendelser er steget, samtidig som det er en 

indikasjon på økt systematisk risiko.
27

      

Mangel på likviditet i markedet og vanskelige låneforhold er også faktorer som spiller inn for 

kredittrisiko. CDS spendet variere dermed etter hvor likvide kontraktene og markedet er. Jo 

mindre likvid en CDS kontrakt er, desto større vil likviditetspremien, og dermed kreditt spendet 

være. Dersom markedet ikke er likvid, vil det være kostbart for virksomheter å finansiere seg, 

og dermed vil kredittrisikoen stige.  

                                                      
26

 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Default Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 

27
 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Default Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 
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Kort oppsummert kan man for det ovenstående se på noen av de determinantene som er med på 

og påvirke CDS spendet. Ut fra disse markedsforholdene kan det konkluderes med at følgende 

determinanter har sterk påvirkning for CDS spendet: 

1. Likviditet 

2. Bruttonasjonalprodukt 

3. Systematiskrisiko 

4.3. Tidligere empiriske undersøkelser 

I prosessen med å identifisere de viktigste forklaringsvariablene for CDS spendet, har vi 

fordypet oss i fire tidligere studier utviklet av Ericsson et al., Benkert, Campbell og Taksler, og 

Collin-Dufresne et al. Vi har primært fokusert på Benkerts analyse, men har funnet viktig 

inspirasjon i de resterende undersøkelsene.  

Collin-Dufresne et al. –”The Determinants of Credit Spread Changes”, 2001 

Studiet utviklet av Collin-Dufresnes et al. er en viktig undersøkelse, fordi de fleste tidligere 

studier bygger på deres analyser, og antagelser. Analysen tar sikte på å avdekke determinantene 

for kredittspend, og benytter månedlige observasjoner i tidsperioden 1988 til 1997 for 

industrielle virksomheter. Til sammen utgjør undersøkelsen 688 obligasjoner fra 261 utstedere. I 

artikkelen ser de på endring i kredittspend, fremfor nivå. Undersøkelsen er basert på 

obligasjonskredittspend, og ikke CDS spend. Vi vil i kapittel 5 diskutere sammenhengen 

mellom disse to kredittspendene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Mertons strukturelle modell, 

hvor man ser på gjeldsgrad, risikofri rente og volatilitet. Det undersøkes også hvordan 

resultatene oppfører seg ved å bytte ut gjeldsgrad med aksjeavkastning for å fange 

virksomhetens finansielle helse. Begge variablene gir signifikante resultater. Videre inkluderes 

avkastning fra S&P 500 indeksen for å avspeile et bilde av den generelle økonomien. Man ser 

også på helningen på rentekurven som en proxy på forventninger til fremtidige korte renter, som 

skal gi en indikasjon på den generelle økonomiens helse, samt virksomhetens fremtidige 

finansierings muligheter. Til slutt undersøkes det hvorvidt endringer i og størrelsen på 

”nedadrettet hopp” i markedsverdi er med på å forårsake endringer i kredittspend. I teorien skal 

en økning i denne variabelen øke kredittspendet, fordi et dramatisk fall i aksjekursen gir lavere 
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lønnsomhet, og dermed større kredittrisiko. Modellen benyttes i flere scenarioer, både inndelt 

etter obligasjonens løpetid, kredittverdighet og virksomhetens gjeldsgrad. Resultatene viser at 

modellen har sterkest forklaringskraft for kortsiktige obligasjoner med lav gjeldsgrad. 

Variablene som er hentet fra Mertons modell viser seg å være signifikante. Avkastning fra S&P 

500 indeksen viser seg å være av signifikant betydning, og det samme gjelder endringer i 

sannsynlighet for ”nedadrettet hopp.” Helningen på rentekurven viser seg derimot å være 

hverken statistisk eller økonomisk signifikant i forhold til residualene fra modellkontrollen. Det 

konkluderes dessuten med at en større del av endringen i kredittspendet drives av lokale tilbud 

og etterspørsels sjokk, som er uavhengige av både endring i kredittrisiko og likviditet. Det 

avdekkes altså at det finnes en felles systematisk komponent som driver endringen i 

kredittspendet som modellen ikke klarer å identifisere.  

Campbell og Taksler –”Equity Volatility and Corporate Bond Yields”, 2002  

Campbell og Taksler utførte en analyse for å finne effekten aksjevolatilitet har på corporate 

bond yields, gjennom perioden 1995 til 1999. Som Collin-Dufresne et al. fokuseres det også her 

på obligasjonskredittspend fremfor CDS spend. Campbell og Taksler undersøker hvorvidt det er 

noe forhold mellom obligasjonskredittspend og regnskapsbaserte lønnsomhetsmål som 

rentedekningsgrad, driftsresultat i forhold til salg, langsiktig gjeld i forhold til totale eiendeler, 

og total gjeld i forhold til markedsverdi. Et høyt nivå for de to første variablene beskriver den 

finansielle helsen til virksomheten, og er forventet å redusere spendet. Tilsvarende vil et høyt 

nivå for de to siste variablene avspeile gjeldsforpliktelsene til virksomhetene, og er forventet å 

øke spendet. Disse variablene inkluderes fordi kredittverdighet utført av rating byråer, ikke 

spesifikt uttrykker hvilken informasjon som ligger til grunn for kredittvurderingen. De 

undersøker også om det finnes noen sammenheng mellom CDS spend og aksjeavkastning, og de 

finner at aksjeavastning har en signifikant negativ innvirkning på spendet.  

De tradisjonelle variablene fra Mertons modell; risikofri rente, gjeldsgrad og volatilitet, samt 

kredittverdighet inkluderes i modellen. Alle obligasjoner med spesielle egenskaper som non-

investments-grade, callable, putable eller konverbare obligasjoner ble eliminert fra analysen.   
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Fra analysen avdekker Campbell og Taksler at volatilitet forklarer en like stor del av spendet 

som kredittverdighet. Selv i nærvær av kredittverdighet, bidrar volatilitet til å øke 

forklaringskraften i analysen. 

Når det gjelder lønnsomhetsvariablene gir særlig rentedekningsgrad skuffende resultater, og 

påtar seg feil fortegn. Dette er overraskende fordi man ville forvente at en virksomhet som er i 

stand til å overholde sine betalingsforpliktelser, vil ha et lavere kredittspend. Dette strider derfor 

imot økonomisk teori. Heller ikke når det testes for likviditetseffekten, oppnår Campbell og 

Taksler signifikante resultater for denne variabelen.  

Benkert –”Explaining Credit Default Swap Premia”, 2004 

I 2004 gjennomførte Benkert en studie som gikk ut på å forklare kredittspendet på CDS 

kontrakter. Benkert analyserte 120 internasjonale virksomheter fra 1999 til 2002, med fokus på 

volatilitet, kredittvurdering og flere regnskapsbaserte lønnsomhetsmål. I analysen ble det lagt 

stor vekt på implisitt opsjonsvolatilitet, som også benyttes av Collin-Dufresne. Han kom frem til 

at implisitt volatilitet hadde en stor innvirkningskraft på CDS spendet, og at implisitt volatilitet 

gav et mer slående resultat enn historisk volatilitet. I det enkleste eksempelet hvor man kun 

inkluderer variablene likviditet, risikofri rente og volatilitet, kan man se at ved 1 prosent økning 

i implisitt volatilitet fører til en økning i estimert CDS premium på 6,43 basis poeng, versus 4 

basis poeng ved historisk volatilitet. Benkert inkluderer i tillegg til de strukturelle variablene til 

Merton, dummy variabler for kredittverdighet, EBIT/net sales, EBIT/total interests og 

LtDebt/Total assets, likviditet, og risikofri rentestruktur. Modellens forklaringskraft ligger på 77 

prosent. Vi ser av resultatene at kredittvurdering og volatilitet er de variabelene som tilfører 

mest forklaringskraft til CDS spendet. De regnskapsmessige variablene viser derimot skuffende 

resultater i forhold til deres forklaringskraft på CDS spendet. Dette viser at ”lønnsomhet” fanges 

bedre opp i kredittvurderingsvariablene. Likviditetsvariabelen gir også skuffende resultat. 

Variabelen forsøker å fange ”flight to liquidity” effekten som følge av 11 september. ”Flight to 

liquidity” innebærer at i tider hvor markedet er under stress, tenderer investor å flykte fra 

virksomhetsobligasjoner til tryggere investeringer som for eksempel statsobligasjoner. Dette 

fører til at obligasjonsmarkedet blir mindre likvid. Resultatene viser dog at variabelen ikke 
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tilfører noe forklaringskraft til CDS spendet. Risikofri rente variabelen gir det forventede 

resultatet, og bekrefter det inverse forholdet mellom risikofri rente og CDS spend. Man 

assosierer ofte en lav risikofri rente med lavkonjunkturer. Konkurs oppstår oftere i økonomiske 

nedturer enn oppturer, og en lavkonjunktur kan være med på å forverre kredittkvaliteten, og 

dermed lede til flere konkurs i fremtiden. Derfor vil man ønske en høyere risikopremie. Det vil 

si at når risikofri rente faller, stiger kredittspendet, og motsatt. Resultatene er også svært robuste 

og man ser av resultatene at de ikke endres særlig, hverken ved å endre lengden på tidsperioden 

brukt til å estimere historisk volatilitet, eller etter hvordan volatilitet defineres.  

Ericsson et al –”The Determinants of Credit  Default Swap Premia”, 2009 

I 2009 utledet Ericsson et al en analyse av determinantene for CDS premium, hvor de 

undersøker det lineære forholdet mellom teoretiske determinanter for konkurs risiko og CDS 

spend fra tidsperioden 1999 til 2002, hovedsakelig fra amerikanske virksomheter. De 

undersøker både hvordan determinantene påvirker endringer i spendet, og nivået. De teoretiske 

determinantene som ble undersøkt er hentet fra Mertons strukturelle modell; risikofri 

rentestruktur, volatilitet og gjeldsgrad. Resultatene viser at de teoretiske determinantene har 

signifikant innflytelse på CDS spendet, men det konkluderes med at en større del av nivået på 

spendet står uforklart. Forklaringskraften til modellen ligger på 60 prosent, hvilket betyr at hele 

40 prosent av spendet er uforklart av modellen. Når de ser på endringer i CDS spendet, faller 

forklaringskraften fra 60 til 23 prosent. Ericsson et al. fordeler utvalget av virksomheter etter 

kredittvurdering. De har brukt kredittvurdering fra både S&P 500 indeksen og Moodys, deretter 

inndeles virksomhetene i to grupper, ”høy” og ”lav” rating. Man observerer noen forskjeller 

mellom de to gruppene, særlig ser vi at virksomheter med lavere kredittvurdering  har større 

estimerte koeffisienter for gjeld og volatilitet, samt at spendet for disse virksomhetene er mer 

sensitive til renteendringer. De undersøker også om det finnes noen likviditetseffekt på 

resultatene, men de finner ikke noe klart robust mønster. Det inkluderes også en rekke variabler 

for å kontrollere for makroøkonomiske faktorer. Ericsson et al. har benyttet de samme 

makroøkonomiskevariablene som Collin-Dufresne, som beskrevet ovenfor.  
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Oppsummering 

Vi har benyttet de fire ovenstående analyser som utgangspunkt i utviklingen av vår empiriske 

modell. Alle forfatterne inkluderer Mertons tre strukturelle variabler i sin forskning. Resultatene 

viser at det er stor enighet omkring at disse variablene er viktige når det kommer til å bestemme 

CDS spendet. Det er også stor enighet om at kredittvurdering spiller en viktig rolle for CDS 

spendet. I forhold til aksjevolatilitet er det uenighet vedrørende hva som er det beste målet for 

dette. Ericsson et al. sammen med Campbell og Taklser benytter historisk volatilitet, mens 

Collin-Dufresne og Benkert vektlegger implisitt volatilitet. Alle prøver å avdekke om likviditet 

har innvirkning på CDS spendet, men ingen av analysene viser noen god, signifikant 

likviditetseffekt i sine resultater. Likviditet inngår i analysene på forskjellige måter, fordi 

effekten kan måles på ulikt vis. Det brukes flere forskjellige mål for å korrigere for 

makroøkonomiske faktorer, men de fleste inkluderer avkastning fra S&P 500 indeksen for å 

kontrollere for den generelle helsen til økonomien.  

5. Obligasjonskredittspend versus CDS spend 

Artiklene til Collin-Dufresne et al. og Campbell og Taksler som vi har brukt som inspirasjon for 

vår analyse er basert på obligasjonskredittspend istedenfor CDS spend. Derfor vil vi gi en kort 

beskrivelse av forskjellene og likhetene mellom obligasjonskredittspend og CDS spend.  

Det finnes mange fordeler med å bruke CDS spend til å måle kredittrisiko fremfor 

obligasjonskredittspend. Man behøver ikke å spesifisere en benchmark rentekurve, fordi det 

allerede er et kredittspend. Hull et al. betegner CDS spend i denne situasjonen som ”rene” 

kredittspend, hvor man ikke behøver å korrigere for den risikofrie rente.
28

 For å finne 

obligasjonskredittspendet blir man nødt til å sette visse forutsetninger i forbindelse med hvilken 

rente som skal fratrekkes, disse kan være swap rente, LIBOR rente, statsobligasjons rente eller 

lignende.  

                                                      
28

 Hull, John. C: “Fundamentals of Futures and Options Markets”, 2005.  
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En CDS kontrakt kan benyttes som forsikring dersom man har investert i en  

virksomhetsobligasjon. Se følgende eksempel:  

Anta at investor kjøper en 5-årig obligasjon som på 7% per år av pålydende verdi, og samtidig 

kjøper man en 5-årig CDS kontrakt til  200 basis poeng (dvs. 2%) per år. Effekten av CDS 

kontrakten er å konvertere obligasjonen til en risikofri obligasjon. Hvis obligasjonsutsteder ikke 

går konkurs, tjener investor (7% - 2%) netto 5% per år. Dersom obligasjonsutsteder går konkurs, 

tjener investor 5% frem til tidspunktet for misligholdelsen. Deretter kan investor innløse 

obligasjonen til pålydende verdi og videre investere til risikofri rente resten av perioden. 

Obligasjonskredittspendet fratrukket CDS spendet skal i følge arbitrasjeprinsippet være lik 

risikofri rente. Det vil si at hvis netto avkastning er høyere eller lavere enn risikofri rente, 

oppstår det en arbitrasjemulighet. Hvis risikofri rente i dette eksempelet er 6 %, vil det å selge 

virksomhetsobligasjonen, selge CDS kontrakten og kjøpe den risikofrie obligasjonen være en 

arbitrasjemulighet. Hvis derimot risikofri renten er 4 %, kan investor oppnå arbitrasjegevinst 

ved å kjøpe virksomhetsobligasjonen, kjøpe CDS kontrakten og selge den risikofrie 

obligasjonen. For å unngå arbitrasjemuligheter skal derfor obligasjonskredittspendet være lik 

med CDS spendet.  

Både obligasjonsmarkedet og CDS markedet skal i gjennomsnitt prise kredittrisiko likt. Blanco 

et al. observerer likevel en forsinket tilpasning på obligasjonsmarkedet, og finner at CDS 

markedet leder obligasjonsmarkedet, slik at price discovery primært forekommer på CDS 

markedet.
29

 Med andre ord kan man si at CDS spendet leder kredittspendet på obligasjoner. 

Prisoppdagelse vil oppstå i det markedet der informerte aktører handler mest, og forekommer på 

grunn av strukturelle faktorer som gjør CDS markedet til det mest praktiske stedet å handle 

kredittrisiko. Man behøver for eksempel ikke å ta hensyn til short-sale restriksjoner, samtidig 

som det er mulig å handle store kvantum om gangen. Det finnes ingen motpartsrisiko når man 

kjøper en obligasjon, mens det for CDS handel oppstår motpartsrisiko på grunn av kontraktene 

vanligvis begrenset til institusjoner med relativt høy kredittverdighet. Enda viktigere er at CDS 

markedet er et forum for handel med kredittrisiko, mens obligasjonsmarkedet handler 

                                                      
29

 http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/downloadablepublications/HPWPaperonCDSSpreads.pdf 
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obligasjons kredittrisiko. Parter som ønsker å forsikre låneposisjoner og motpartseksponering 

har muligheten til å gjøre dette på CDS markedet. Det er denne konsentrasjonen av likviditet fra 

forskjellige ”pools” som betyr at CDS markedet leder obligasjonsmarkedet, ifølge noen 

markedsdeltagere.
30

  

Benkert beskriver i sin artikkel en rekke fordeler ved bruk av CDS spend fremfor 

obligasjonskredittspend. For det første behøver man ikke å justere for ulik løpetid, dette 

avhenger av at CDS spende har lik løpetid. Dette kan være problematisk dersom man handler 

med obligasjoner, fordi denne type kontrakter kan innløses på et tidligere tidspunkt. For det 

andre, trenger man heller ikke å ta hensyn til kupongbetalinger, fordi CDS kontrakten er 

utformet slik at ingen kontantoverførsel skjer ved oppstart av kontrakten. De kan derfor 

sidestilles med obligasjoner, fordi de handles til pålydende verdi hver eneste dag.  

Benkert hevder videre at analyse av CDS spend tilbyr en utvidet empirisk forskning innen 

kredittrisiko, fordi man kan også inkludere non-investment-grade utstedere. Vanligvis 

ekskluderes obligasjoner med kredittvurdering lavere enn BBB fra dataene.
31

 For eksempel 

fjerner Campbell og Taksler non-investment-grade obligasjoner. Hovedårsaken for 

ekskluderingen av disse junk obligasjoner fra empirisk arbeid, er det faktum at et flertall av 

disse instrumentene er callable, puttable, konverterbare eller utstyrt med andre funksjoner som 

gjør de problematiske å prissette.
32

 Disse dataene utelates derfor ofte fra analysene. Som en 

konsekvens av dette mener Benkert at det oppstår en skjev fordeling i utvalget, fordi 

obligasjoner med lavere rating faller bort.  

Man må være oppmerksom på at dersom man handler med obligasjonskredittspend finnes det 

komponenter som ikke henføres til kredittrisiko, og som ikke blir fanget opp av alminnelige 

kredittrisikomodeller som beskrevet i kapittel 4. For eksempel diskuterer Longstaff et al. 

                                                      
30

 Blanco, Roberto, Brennan, Simon, and Marsh, Ian W,: “An empirical analysis Of the dynamic Relationship 

between Investment-grade Bond and credit default swaps”, 2004. 

31
 Benkert, Christoph: “Explaining Credit Default Swap Premia”, 2004. 

32
 Benkert, Christoph: “Explaining Credit Default s Swap Premia”, 2004. 
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likviditetskomponenten i virksomhetsobligasjoner.
33

 Hvis virksomhetsobligasjoner er mindre 

likvide enn statsobligasjer fordi de plutselig opplever en høyere etterspørsel, og prissatt deretter, 

vil virksomhetsobligasjoner inneholde en likviditetskomponent. Dette indikerer at kredittspendet 

til en virksomhetsobligasjon vil være et ”upward biased” mål for den faktiske risiko for konkurs 

hos virksomheten. Likvidteten til virksomhetsobligasjonen bør ikke påvirke prisen på CDS 

kontrakten. Dette betyr at hvis virksomhetsobligasjonskredittspendet inneholder en 

likviditetskomponent, så skal CDS spendet være mindre enn kredittspendet på obligasjonen.
34

  

I mange tilfeller betraktes CDS kontrakter også som mer likvide enn den underliggende 

referanseenheten, som nok en gang tyder på at CDS kontraktene er et renere mål for 

kredittrisiko. I forbindelse med likviditet forskjellen, har dette ført til at CDS spend brukes ofte 

som et mål for vurdering av bankers kredittverdighet.
35

 

Dersom man tar ovenstående avsnitt i betraktning ser man at det er enklere å arbeide med CDS 

spend fremfor obligasjonskredittspend.  

6. Empirisk modell 

6.1. Valg av variabler 

Vi har benyttet ovenstående analyser som grunnlag da vi gikk i gang med å utvikle vår 

empiriske modell. Som tidligere forskning bekrefter har de tradisjonelle determinantene fra 

Mertons modell hatt en signifikant påvirkningskraft på CDS spendet, derfor har vi tatt med disse 

variablene i vår analyse. For å kunne forklare en større andel av CDS spendet, har vi også 

inkludert et sett av virksomhetsspesifikke variabler i analysen. På samme måte som Benkert, har 

                                                      
33

 Longstaff, Francis A,:“The flight-to-liquidity premium in U.S. treasury bond prices”, 2002. 

34
 J. Hull, M. Predescu, and A. White:” The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and 

credit rating announcements”, 2004. 

35
 Jensen Skak, Annemette: “Kredittderivater – Credit Default Swaps”. Kapitalmarkeds afdelingen, 3 kvartall, 

2008. 
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vi inkludert kredittvurdering og implisitt opsjonsvolatilitet. Disse er inkludert fordi de viser seg 

å være viktige faktorer i forhold til CDS spendet.  

Vi vil også inkludere noen variabler som måler virksomhetenes lønnsomhet, fordi dette vil gi et 

godt bilde av virksomhetens sunnhet. Hverken Benkert eller Campbell og Taksler fant de 

regnskapsmessige variablene til å være signifikant. I analysen vil vi derfor prøve å måle 

lønnsomheten med noen andre variabler, for å se om vi klarer å oppnår mer signifikante 

resultater, og fange en større del av spendet. Vi valgte å benytte aksjeavkastning som en av 

lønnsomhetsvariablene, fordi aksjeavkastning gir uttrykk for om markedet vurdere virksomheten 

til å være profitabel. Som resultatene til Collin-Dufresne, og Campbell og Taksler viser, 

forventer også vi at aksjeavkastning vil ha en viss innvirkning på kredittspendet.  

Videre vil vi også inkludere price-to-book ratio (P/B) som en av lønnsomhetsvariablene, fordi 

den sier noe om hvilke forventninger markedet har til fremtidig lønnsomhet og vekst. Til sist 

synes vi at det ville være interessant å se om størrelsen på virksomheten har noen effekt på CDS 

spendet. I følge Fama & French tendere mindre virksomheter til å gi en høyere historisk 

avkastning enn større virksomheter.
36

 Derfor har vi også inkludert en variabel for å måle dette, 

og har i den sammenheng målt størrelsen på virksomheten ved å se på markedsverdi.  

Den generelle helsen til økonomien har helt klart en innvirkning på CDS spendet, og vi har 

derfor valgt å inkludert noen makroøkonomiskevariabler for å kontrollere for denne effekten. De 

utvalgte makroøkonomiskevariablene er avkastning fra S&P 500 indeks, vekst i BNP, likviditet, 

og risikofri rente. Variablene vil bli beskrevet nærmere i kapittel 6.3 under Data.  

6.2.  Estimert regresjonsligning 

Basert på Mertons strukturelle modell, og tidligere empiriske undersøkelser har vi kommet frem 

til 11 utvalgte variabler. I tabellen under har vi laget en oversikt over de ulike faktorene og det 

forholdet vi forventer å finne mellom dem og CDS spendet.  

 

                                                      
36

 Fama, Eugene F., og French, Kenneth R,:”Common risk factors in the return on stock and bonds”, 1992.   
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Tabell 9: Hypoteser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eget bidrag  

De teoretiske forholdene mellom CDS spendet og de uavhengige variablene vil bli gjennomgått 

i kapittel 6.3 under Data. Den samlede esitmerte regresjonsligningen er som følger:   

                                                                          

                                                   

                                                                      

                                       

CDS spend i,t uttrykker CDS spendet for virksomhet i, på tidspunkt t.  Kredittvurdering 

behandles som dummy variabler i regresjonsanalysen. Vi har tatt utgangspunkt i oppsettet til 

Benkert, og vår analyse vil bli presenteret på tilsvarende måte. Det vil si at vi vil starte med å 

kun se på de makroøkonomiske faktorene; avkastningen fra S&P 500 indeksen, risikofri rente, 

vekst i BNP og likviditet. Videre har vi sett på hvordan virksomhetenes to volatilitetsmål og 

kredittvurdering påvirker CDS spendet. Deretter har vi sett på hvordan lønnsomhetsvariablene; 

P/B ratio, aksjeavkastning, og størrelse påvirker CDS spendet. Ved å se på ulike kombinasjoner 

Variabel Forventet effekt 

Risikofri rente - 

Gjeldsgrad + 

Størrelse  + 

Kredittverdighet + 

Price-book ratio - 

Implisitt volatilitet + 

Historisk volatilitet + 

Aksjeavkastning  - 

Likviditet + 

Avkastning fra S&P 500 indeks - 

Vekst i BNP - 
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av forklaringsvariablene vil vi kunne se hvordan de forskjellige variablene oppfører seg, samt 

hvordan forklaringskraften påvirkes ved de ulike kombinasjoner.   

6.3. Data 

Vi har brukt panel data fra 101 amerikanske virksomheter som er listet på Markit CDX NA IG 

indeksen i vår analyse. 30 av virksomheten er hentet fra S&P 500 indeksen, fordi flere av 

virksomheter på Markit CDX NA IG indeksen hadde manglende observasjoner innenfor vår 

tidsperiode, da indeksen oppdateres hver 6 måned. All data er hentet fra Bloomberg og er uttrykt 

i daglige observasjoner, bortsett fra risikofri rente som er hentet fra Datastream. Gjeldsgrad, 

kredittvurdering, vekst i BNP, og størrelse er også uttrykket i daglige observasjoner. De nevnte 

variablene holdes konstante over lengre tidsperioder, for eksempel vekst i BNP som kun 

rapporteres kvartalsvis, kredittvurdering er konstant gjennom hele perioden, og gjeldsgrad 

endres kun få ganger gjennom perioden vår. Vi forutsetter at dette ikke vil ha noen påvirkning 

på resultatene. 

Nedenstående avsnitt skal utdype hver enkel variablene for å få en bedre forståelse hvorfor de er 

valgt, og hvordan vi forventer at de skal oppføre seg.         

CDS spendet 

CDS spendet er daglig noterte mid spreads på 5-årige CDS kontrakter, på de respektive 

virksomhetene, og strekker seg fra perioden 3 januar 2006 til 3 januar 2012. I følge Benkert er 

det vanlig å bruke CDS kontrakter med en løpetid på 5 år, fordi dette er den mest handlede 

kontraktstypen. Dette bekreftes også av Ericsson et al. som viser at markedet er særlig 

konsentrert rundt løpetider på 5 år. Man kan også ut ifra figur 7, utledet av ISDA i kapittel 3.1., 

bekrefte dette i praksis. Den 6-årige perioden utgjør hele 287 152 observasjoner per virksomhet, 

og utvalget av virksomheter inneholder forskjellige industrier. Gjennomsnittlig CDS spend 

ligger på 111.58 basis poeng, og har steget markant i løpet av tidsperioden. I figur 20 ser vi 

utviklingen i CDS indeksen fra juni 2007 til desember 2011. Som vi ser av figuren 21, har 

prisen vært meget volatil i løpet av perioden, og var på sitt toppunkt i november 2008, like etter 

at finanskrisen brøt ut.  
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Figur 20: Pris indeks fra 2007 til 2012, Markit CDX NA IG 

 

*Bloomberg  

Figur 21: Pris indeks fra 2011 til 2012, Markit CDX NA IG 

 

*Bloomberg  

Risikofri rente 

Informasjon om risikofri rente brukes til å skape en proxy for nivået på den risikofrie 

rentestrukturen over perioden. En lav risikofri rente indikerer ofte at økonomien er i en 

lavkonjunktur, og det er større sannsynlighet for og man har observert flere konkurs, enn i 

oppgangstider. Derfor gir den risikofrie rentestrukturen et bilde av hvilken fase økonomien 

befinner seg i.  
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Vi har hentet risikofri rente fra Datastream, og benyttet en femårig US treasury rente som 

korresponderer til de femårige CDS kontraktene. I praksis benyttes LIBOR rentene som det 

beste mål på den risikofrie renten, fordi man betrakter treasury renten til å være for lav på grunn 

av et flertall skatte- og reguleringsfordeler. LIBOR rentene noteres med løpetid opp til maks 12 

måneder, mens vi har bruk for en rente som tilsvarer løpetiden på CDS kontrakten, og det blir 

derfor naturlig å benytte en femårig US treasury rente til tross for svakhetene den besitter. 

Treasury renten er også den rente som hyppigst brukes i tidligere empirisk forskning, jf. 

Benkert, Campbell og Taksler, Ericsson et al. og Collin-Dufresne et al.  

Gjeldsgrad 

Gjeldsgrad er hentet direkte fra Bloomberg, og defineres som: 

           
           

                
 

Virksomhetenes gjeldsgrad er også oppgitt i daglige observasjoner, men fordi gjeldsgrad ikke 

hyppig endres er denne variabelen noe konstant over lengre tidsperioder. Dette er en av de 

strukturelle variablene fra Mertons modell, og er forventet å ha en positiv innvirkning på CDS 

spendet. Jo mer gjeld en virksomhet har i forhold til eiendeler, desto større er sannsynligheten 

for at de vil ha vanskeligheter med å overholde sine betalingsforpliktelser.  

Volatilitet 

Både implisitt opsjonsvolatilitet og historisk volatilitet tas med i analysen, og er et uttrykk for 

kurssvingninger i forhold til aksjekursen for den enkelte virksomhet. Begge mål er hentet fra 

Bloomberg. Historisk volatilitet inngår som standardavviket på daglig aksjeavkastning over de 

tidligere 180 kalender dager. Vi tar med implisitt opsjonsvolatilitet i analysen basert på 

resultatene fra Benkert, hvor implisitt volatilitet var med på å øke forklaringskraften til modellen 

i større grad enn historisk volatilitet. Implisitt volatilitet beskriver markedets forventninger til 

fremtidig bevegelser i det underliggende aktiv. Begge volatilitetsmålene er forventet øke CDS 

spendet.  
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I følge Mertons modell for prissetting av kredittrisiko er volatiliteten til det underliggende aktiv 

en viktig determinant for verdien til den risikobetonte obligasjonen. Kreditors posisjon kan 

sammenlignes med en salgsopsjon på det underliggende aktiv, se figur 19 i kapittel 4. En økning 

i volatiliteten på det underliggende aktiv øker verdien av salgsopsjonen, og er dermed en viktig 

faktor når man måler risikoen for konkurs.  

Kredittverdighet 

For å beskrive obligasjoners kredittverdighet deles disse inn i kredittverdighetsklasser av 

ratingbyråer som Moodys, Fitch og Standard & Poors. Klassene betegnes ofte i en skala fra 

AAA til D, der AAA viser til størst betalingsdyktighet. Kredittverdighet er et mål på en 

virksomhetens evne til å betjene sin gjeld. Kredittvurdering inngår i analysen som dummy 

variabler, respektiv til klasse AA. Vi har benyttet kredittvurdering fra Standard & Poors. Vi har 

ikke sett på kredittvurdering fra andre tilsvarende rating byråer, fordi det manglet flere 

observasjoner ved bruk av kredittvurdering fra eksempelvis Moodys og Fitch. Kredittvurdering 

er forventet å øke CDS spendet, da lavere kredittvurdering er forbundet med høyere 

sannsynlighet for konkurs. Eventuelt kan man tolke det som at jo høyere kredittverdighet en 

virksomhet har, desto lavere er kredittspendet.  

Kredittvurdering i vårt utvalg er sterkt konsentrert rund klasse A og BBB, henholdsvis 39,7 og 

50,4 prosent. Omkring 90 prosent av virksomhetene i vårt utvalg befinner seg i disse to 

kredittvurderingsklassene, se tabell 10.  

Tabell 10: Deskriptiv staistikk, kredittvurdering 

Variabel Gjennomsnitt Standardavvik Minimum Maksimum Antall 

AA 0.053 0.225 0 1 287152 

A 0.397 0.489 0 1 287152 

BBB 0.504 0.500 0 1 287152 

BB 0.046 0.209 0 1 287152 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 
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Price-to-Book Ratio  

Vi vil forsøke å fange virksomhetens lønnsomhet ved å se på price-to-book ratio. P/B ratio er 

det økonomisk forholdet mellom bokført verdi av virksomheten og virksomhetens markedspris. 

En høy P/B ratio indikerer at markedet har gode og positive forventninger til virksomhetens 

fremtid. Derfor er en høy P/B ratio forventet å redusere CDS spendet.  

P/B ratio defineres som: 

          
                   

                  
 

Aksjeavkastning 

Som Collin-Dufresne et. al. og Campbell og Taksler har vi også valgt å inkludere 

aksjeavkastning i vår modell som et mål for virksomhetens lønnsomhet. Aksjeavkastning inngår 

i modellen med daglige observasjoner, hvor vi har beregnet avkastning basert på endring i 

aksjepris, hentet fra Bloomberg. Ved å inkludere aksjeavkastning ønsker vi å måle 

virksomhetens lønnsomhet. Vi forventer at variabelen vil påta seg et negativt fortegn, fordi 

bedre lønnsomhet minsker sannsynligheten for konkurs.   

Størrelse 

Vi ønsker å undersøke hvorvidt virksomhetens størrelse har noen effekt på CDS spendet. 

Markedsverdi benyttes som et mål på størrelsen på virksomheten. Vi har beregnet logaritmen av 

markedsverdi når vi har med variabelen i analysen fordi markedsverdi har et stort spend mellom 

laveste og høyeste verdi. I følge forskningen til Fama & French ser man at mindre virksomheter 

har en historisk høyere aksjeavkastning enn større virksomheter. Derfor forventer vi at denne 

variabelen påtar seg et positivt fortegn.  

Det kan også diskuteres om variabelen kan påta seg omvendt fortegn i følge ”too big to fail” 

effekten. Fenomenet dreier seg om virksomheter som er store i omfang, og er godt etablert i den 

globale økonomien. I tilfelle av en eventuell konkurs vil disse virksomhetene i større grad 

støttes av finansielle institusjoner, fordi det er blitt investert store midler i disse. Motsatt, hvis en 

mindre virksomhet havner i finansielle vanskeligheter, vil ikke kreditor ha like stort insentiv til å 
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støtte virksomheten til videre drift, fordi de økonomiske konsekvensene ved en eventuell 

konkurs vil være betydelig mindre.  

Likviditet 

Vi har sett fra tidligere empiriske undersøkelser, hvor likviditet har vært i fokus, at variabelen 

ikke har slått vesentlig ut i CDS spendet. Vi vil likevel inkludere likviditet for å se om vi kan 

observere en flight to liquidity som følge av finanskrisen. Likviditetsvariabelen er beregnet som 

forskjellen mellom en 3 månedlig amerikansk rente swap og en 3 månedlig risikofri rente.  

Flight to liquidity oppstår når investor velger å selge obligasjoner de oppfatter som mindre 

likvide  til fordel for å kjøpe mer likvide investeringer, vanligvis statsobligasjoner. Denne  type 

”flykt til likviditet” oppstår vanligvis som følge av panikk i markedet forårsaket av finansiell 

uro. Når markedet opplever en finansiell krise eller utsettes for stort press, observerer man at det 

oppstår usikkerhet i forhold til bankene. Som investor foretrekker man i slike tilfeller ofte å 

investere i statsobligasjoner fremfor å plassere kapital i bankene. Økningen i etterspørselen etter 

statsobligasjoner vil dermed føre til at risikofri rente faller. Konsekvensene av dette fører til at 

bankene på grunn av mangel på kapital blir nødt til å heve den renten. Den høye renten medfører 

at det blir dyrere for virksomheter å refinansiere seg. Vi forventer derfor at denne variabelen vil 

øke CDS spendet, og pådra seg et positivt fortegn.    

Avkastning fra Standard & Poors 500 indeks 

Avkastning fra S&P 500 indeksen tas med som en kontroll variabel for å korrigere for den 

generelle situasjonen i økonomien. Indeksen er en ledende indikator for de mest handlede 

amerikanske virksomhetene, og reflekterer dets avkastning. Virksomhetens avkastning er notert 

i forhold til dets markedsverdi.  

Vi forventer at denne variabelen vil påta seg et negativt fortegn, fordi positiv avkastning fra 

indeksen tyder på gode økonomiske tider, og vil dermed redusere spendet. Indeksen fanger den 

daglig utvikling i markedet, mens det for variabelen vekst i BNP, beskrevet under,  kun 

rapporteres kvartalsvis. 
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Vekst i bruttonasjonalprodukt, USA 

Vekst i BNP gir en indikasjon på den samlede verdiskapningen i landet. Vi har benyttet den 

reelle endringen i BNP per innbygger. Man benytter ofte målet for BNP per innbygger som et 

mål på et lands velstandsnivå. Dersom vekst i BNP er høy, indikerer dette at vi befinner oss i en 

høy konjunktur med god velstand, og at sannsynligheten for konkurs er lavere. Motsatt, dersom 

vekst i BNP er lav eller negativ, tilsvarer dette at vi befinner oss i en lavkonjunktur, og dermed 

er risikoen for konkurs høyere.  

Vi forventer dermed at denne variabelen påtar seg et negativt fortegn. Variabelen inkluderes i 

tillegg til avkastning fra S&P 500 indeksen fordi den fanger opp den totale verdiskapningen i 

landet, mens S&P 500 indeksen kun gjelder for de 500 største virksomhetene i landet.  

6.4. Deskriptiv statistikk  

Før vi går i gang med den kvantitative analysen, startet vi med en deskriptiv statikk for å gi en 

beskrivelse av datasettet. Verktøyet belyser nyttig informasjon som vi kan bruke til å identifisere 

eventuelle ekstreme observasjoner, og for å identifisere hvor spredt observasjonene er. 

Variablene er angitt i forskjellige enheter, derfor har vi beregnet standardavviket i forhold til 

gjennomsnitt for å kunne si noe om variasjonen i variablene. Coefficient of variation er beregnet 

som:  
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Tabell 11: Deskriptiv statistikk 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Fra tabellen ovenfor ser vi at spendet i gjennomsnitt ligger på 111,59 basis poeng. 

Gjennomsnittet for implisitt og historisk volatilitet er meget ens, men historisk volatilitet har et 

høyere standardavvik enn implisitt volatilitet. Standardavviket er et av de vanligste 

spredningsmålene, og gir uttrykk for hvor mye observasjonene i gjennomsnitt avviker fra 

middelverdien.
37

 Variablene størrelse og risikofri rente er de to variablene med lavest 

standardavvik i forhold til gjennomsnittet, mens aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 

indeksen har de høyeste standardavvikene i forhold til gjennomsnittsverdien.  

Korrelasjon 

Til slutt vil vi se på korrelasjonen mellom de uavhengige variablene, og forholdet mellom de 

uavhengige variablene og den avhengig variabelen. Korrelasjonsanalysen undersøker hvert 

variabelpar for å avgjøre graden av korrelasjon mellom de to variablene. Det vil si om store 

                                                      
37

 Gripsrud G., U.H. Olsson og R.Silkoset:“Metode og dataanalyse”, 2006. 

Gjennomsnitt Standardavvik Std/gj.snitt Minimum Maksimum N 5% persentil 95% persentil

CDS spend 111.588 180.800 1.620 4.832 4746.940 287152 14.250 348.750

Historisk volatilitet 5.096 11.358 2.229 0.283 205.104 287152 0.622 17.900

Implisitt volatilitet 4.498 9.351 2.079 0.111 626.096 287152 0.744 13.773

Avkastning 0.000 0.023 -631.867 -0.936 0.705 287152 -0.030 0.029

Størrelse 9.972 1.061 0.106 5.897 12.975 287152 8.283 11.912

P/B 3.632 10.420 2.869 0.037 211.588 287152 0.744 7.963

Gjeldsgrad 44.774 21.543 0.481 7.395 167.113 287152 17.946 87.218

Avkastning S&P 500 0.000 0.013 4363.469 -0.095 0.110 287152 -0.020 0.017

Vekst i BNP 0.898 3.238 3.608 -8.900 5.100 287152 -6.700 3.900

Risikofri rente 2.936 1.308 0.446 0.790 5.230 287152 0.970 4.960

Likviditet 0.480 0.521 1.086 0.093 3.824 287152 0.117 1.586
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verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (positiv korrelasjon), om små 

verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (negativ korrelasjon), eller 

om verdiene i variablene ikke er relatert til hverandre (korrelasjon nær null).
38

 P-verdiene til 

korrelasjonskoeffisientene er angitt i kursiv i korrelasjonsmatrisen.  

Av korrelasjonsmatrisen nedenunder ser vi at både P/B er negativt korrelert med spendet, 

hvilket er i tråd med våre forventninger. Vi forventer at aksjeavkastning vil redusere CDS 

spendet, og forventet derfor å se en negativ korrelasjon mellom de to variablene. Vi blir derfor 

overrasket over å se at aksjeavkastning ikke ser ut til ha noen særlig samvariasjon med CDS 

spendet. De resterende virksomhetsspesifikke variablene samvarierer med CDS spendet i tråd 

med våre forventninger, unntatt størrelse variabelen som er ut til å ha en negativ korrelasjon 

med CDS spendet. Den negative korrelasjonen mellom CDS spend og størrelse gir oss en 

indikasjon om at too big to fail effekten er mer dominerende enn teorien til Fama og French. Vi 

legger også merke til at historisk og implisitt volatilitet er de to variablene som har høyest 

samvariasjon med CDS spendet.  

Når vi ser på de makroøkonomiske faktorene, ser vi at både vekst i BNP og risikofri rente har en 

negativ korrelasjon med CDS spendet, men vi legger merke til at avkastning fra S&P 500 

indeksen ikke har det. Dette er overraskende fordi variabelen er et mål på velstand i økonomien, 

og det forventes derfor at denne variabelen vil være med på og redusere CDS spendet.  

Vi observerer også at enkelte uavhengige variabler er sterkt korrelert med hverandre. Vi ser for 

eksempel at implisitt og historisk volatilitet har en korrelasjonskoeffisient på 0,646. Samt at 

aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 indeksen har en tilsvarende høy 

korrelasjonskoeffisient på 0,634. Vi er oppmerksom på at dette muligvis kan føre til 

feilestimering av parameterne i regresjonsanalysene. Det ser også ut til å være en negativ 

korrelasjon mellom størrelse og kredittvurdering på -0,602. Det gir oss en indikasjon på at jo 

mindre virksomheten er, desto høyere er kredittverdigheten.  

                                                      
38

 http://office.microsoft.com/nb-no/excel-help/statistiske-analyseverktoy-HP005203873.aspx 
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Tabell 12: Korrelasjons matrise 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

7. Regresjonsresultater 

Vi har gjennomført en lineære regresjonsanalyse ved hjelp av minste kvadraters metode. For å 

finne ut hva som driver CDS spendet, kan vi ved hjelp av analyseverktøyet identifisere hvordan 

CDS spendet påvirkes av nivået på de uavhengige variablene.  

Utvalget omfatter 131 amerikanske industrielle virksomheter og perioden strekker seg fra 3 

januar 2006 til 3 januar 2012. Vi har valgt å sette opp en trinnvis modell hvor vi har fulgt 

Benkert sin fremgangsmåte. Analysene deles inn i fire tabeller, hvor vi i tabell 13 kun betrakter 

makroøkonomiske faktorer. Tabell 14 inkluderer kredittvurderingsvariablene sammen med de 

makroøkonomiske faktorene og tabell 15 inkluderer lønnsomhetsvariablene. I tabell 16 

inkluderes alle variablene. Hver tabell er inndelt i fire kolonner. I første kolonne ekskluderes 

volatilitet, mens historisk volatilitet er eneste volatilitet i andre kolonne. Implisitt volatilitet er 

eneste i tredje kolonne, og til slutt brukes både historisk og implisitt volatilitet i fjerde kolonne. 

Dette gjør vi fordi volatilitetsmålene alene står for den største delen av forklaringskraften til 

CDS spend 1 0.6496 0.65892 0.00606 -0.32338 -0.04462 0.22657 0.25074 0.00136 -0.29315 -0.27663 0.07146

<.0001 <.0001 0.0012 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.4659 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.64562 0.01067 -0.20538 -0.05455 0.1179 0.0564 0.00662 -0.4311 -0.1893 -0.00082

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0004 <.0001 <.0001 0.6594

Implisitt volatilitet 1 -0.07002 -0.22344 -0.05432 0.10226 0.09477 -0.03261 -0.37997 -0.17583 0.23968

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 0.01052 0.00608 0.0001 -0.00027 0.63375 0.00779 -0.00474 -0.04146

<.0001 0.0011 0.958 0.8839 <.0001 <.0001 0.0111 <.0001

Størrelse 1 -0.04075 -0.00038 -0.60255 0.00687 0.14289 0.12212 0.00481

<.0001 0.8377 <.0001 0.0002 <.0001 <.0001 0.01

P/B 1 0.33403 0.01884 0.00432 0.01953 -0.02752 -0.03733

<.0001 <.0001 0.0206 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.09527 0.00182 -0.05148 -0.07259 -0.03149

<.0001 0.3287 <.0001 <.0001 <.0001

Rating 1 0 0 0 0

1 1 1 1

Avkastning S&P 500 1 0.01013 -0.00771 -0.05067

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente
LikviditetRating

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet

Implisitt 

volatilitet
Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Avkastning 

S&P 500
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modellen. Dette vil bli nærmere belyst i tabell 17 og 18, se avsnitt Univariate 

regresjonsanalyse.   

T-statistikken som viser om de estimerte koeffisientene er signifikante, rapporteres i kursiv 

under parameterestimatene. Koeffisientene som er signifikante på 5 prosent nivået gis tre 

stjerner (***), og koeffisienter på 10 prosent nivået gis to stjerner (**).  

Tabell 13: Scenario 1 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Tabell 13 viser resultatene av regresjonen som kun tar høyde for de makroøkonomiske 

variablene, avkastning fra S&P 500 indeksen, vekst i BNP, risikofri rente og likviditet. Her kan 

M1 M2 M3 M4

Intercept 203.979 115.172 127.600 101.002

256.790 *** 173.150 *** 196.020 *** 164.450 ***

Historisk volatilitet 10.063 6.173

412.640 *** 220.050 ***

Implisitt volatilitet 12.374 7.856

420.230 *** 230.340 ***

Avkastning 

Størrelse

P/B

Gjeldsgrad

A

BBB

BB

Avkastning S&P 500 81.272 10.197 255.145 148.064

3.340 *** 0.530 13.330 *** 8.360 ***

Vekst i BNP -12.510 2.230 -1.139 3.752

-122.870 *** 25.280 *** -13.470 *** 46.140 ***

Risikofri rente -32.086 -25.387 -20.644 -20.711

-126.860 *** -126.270 *** -102.770 *** -111.460 ***

Likviditet 27.165 36.814 -20.945 2.538

43.770 *** 74.780 *** -41.750 *** 5.330 ***

Adj. R-Sq 0.136 0.457 0.465 0.542
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man se at både historisk og implisitt volatilitet er sterkt statistisk signifikant i alle scenarier. 

Volatilitet tilfører en sterk økning i forklaringskraften til modellen. Hvis vi ser nærmere på 

implisitt volatilitet kan man se av (M3), at en økning i implisitt volatilitet på 1 prosent poeng vil 

føre til en økning i CDS spendet på 12,37 basis poeng. Som Benkert finner også vi at implisitt 

volatilitet forbedrer forklaringskraften til modellen i større grad enn historisk volatilitet. Den 

maksimale effekten historisk volatilitet har på CDS spendet utgjør 10,06 basis poeng (M2), men 

reduseres deretter i kombinasjon med implisitt volatilitet (M4). Når man bruker både historisk 

og implisitt volatilitet, har implisitt volatilitet en sterkere effekt på nivået til CDS spendet. Å 

inkludere begge volatilitetene i modellen øker forklaringskraften, men kan potensielt forårsake 

multikolineæritet fordi korrelasjonen mellom de to variablene er høy. Vi ser av tabell 12 at 

korrelasjonen mellom volatilitetene er på 0,65, det vil si at det ikke finnes perfekt 

multikorrelasjon mellom dem. Det faktum at begge variablene beholder statistisk signifikants 

når de brukes sammen, samtidig som de forbedrer forklaringskraften, indikerer at den høye 

korrelasjonen mellom dem sannsynligvis ikke vil være et problem. 

Koeffisienten til avkastning fra S&P 500 indeksen påtar seg et positivt fortegn. Vi hadde 

forventet at denne variabelen ville minske CDS spendet, og finner det vanskelig å forsvare at 

denne variabelen har en positiv effekt på CDS spendet. Utover dette ser vi at koeffisienten til 

likviditet skifter fortegn i (M3) når implisitt volatilitet inkluderes i modellen. Vekst i BNP ser ut 

til å være litt ustabil fordi den skiftevis blir positiv og negativ, avhengig av hvorvidt historisk 

eller implisitt volatilitet inkluderes i modellen. Når historisk volatilitet tas med, blir vekst i BNP 

parameteren positiv. På bakgrunn av resultatene fra tabell 13, ser vi at den maksimale 

forklaringskraften er på 54,2 prosent i kolonne (M4).  

Vi vil nå undersøke om forklaringskraften vil stige dersom vi inkluderer virksomhetenes 

kredittvurdering. Dette gjør vi fordi vi forventer at flere av virksomhetenes egenskaper vil være 

med på å bestemme nivået på CDS spendet. 
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Tabell 14: Scenario 2 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Fra tabellen ovenfor kan man se at når man inkluderer kredittvurdering i modellen, stiger 

forklaringskraften fra 13,6 til 24,6 prosent dersom man ekskluderer volatilitet. Vi observerer at 

volatilitet ser ut til å tilføye en større grad av forklaringskraft til modellen, enn hva 

kredittvurdering gjør. Parameterestimatene for volatilitetsmålene er omtrent på samme nivå som 

i tabell 13, noe som tyder på at parameterne er viktige og troverdige for modellen. I tabell 14 er 

forklaringskraften høyere i (M6) når historisk volatilitet inkluderes, enn i (M7) når implisitt 

volatilitet inkluderes. Dette er motsatt av hva vi observerer i tabell 13. Det vil si at i motsetning 

M5 M6 M7 M8

Intercept 148.017 89.856 103.326 83.424

102.870 *** 80.040 *** 90.820 *** 80.420 ***

Historisk volatilitet 9.770 6.335

437.290 *** 245.710 ***

Implisitt volatilitet 11.656 7.012

419.730 *** 222.350 ***

Avkastning 

Størrelse

P/B

Gjeldsgrad

A 24.356 -3.390 0.949 -7.714

18.040 *** -3.240 *** 0.890 -7.970 ***

BBB 63.431 34.232 35.143 27.483

47.590 *** 33.080 *** 33.430 *** 28.740 ***

BB 313.007 261.872 231.969 231.104

167.800 *** 180.610 *** 156.610 *** 171.650 ***

Avkastning S&P 500 81.272 12.261 245.055 135.055

3.580 *** 0.700 13.700 *** 8.310 ***

Vekst i BNP -12.510 1.802 -1.799 3.212

-131.580 *** 22.360 *** -22.750 *** 42.990 ***

Risikofri rente -32.086 -25.581 -21.308 -21.385

-135.850 *** -139.340 *** -113.520 *** -125.340 ***

Likviditet 27.165 36.534 -18.153 5.978

46.870 *** 81.270 *** -38.720 *** 13.670 ***

Adj. R-Sq 0.246 0.548 0.533 0.614
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til Benkert sine resultater, finner vi ikke at implisitt volatilitet dominerer historisk volatilitet. Vi 

ser også at BNP og likviditet beveger seg som i tabell 13.   

Tabell 15: Scenario 3 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

I ovenstående scenario byttes kredittvurdering ut med lønnsomhetsparameterne. Det viser seg at 

lønnsomhetsvariablene har nesten like stor innvirkning på CDS spendet som 

kredittvurderingsvariablene. Ved å inkludere lønnsomhetsvariablene stiger forklaringskraften til 

modellen til 26,6 prosent, i forhold til forklaringskraften på 24,6 prosent i kolonne (M5). 

Endringen utgjør kun 2 prosent mer enn for kredittvurdering. Hvis vi sammenlikner de to 

gruppene av variabler, finner vi at de bidrar med et like stort hopp i forklaringskraften.  

M9 M10 M11 M12

Intercept 576.581 382.036 363.702 319.297

202.220 *** 161.790 *** 154.190 *** 144.960 ***

Historisk volatilitet 9.131 5.687

388.800 *** 212.430 ***

Implisitt volatilitet 11.274 7.209

394.420 *** 220.150 ***

Avkastning 100.059 55.175 470.514 304.687

5.860 *** 4.120 *** 35.250 *** 24.510 ***

Størrelse -0.001 -33.508 -134.830 -132.010

-98.180 *** -147.590 *** -76.980 *** -75.800 ***

P/B -2.404 -1.443 -1.516 -1.235

-78.730 *** -60.100 *** -63.540 *** -55.550 ***

Gjeldsgrad 2.232 1.517 1.550 1.381

150.000 *** 129.990 *** 133.680 *** 127.730 ***

A

BBB

BB

Avkastning S&P 500 -18.190 -24.128 -262.841 -178.325

-0.630 -1.030 -11.270 *** -8.230 ***

Vekst i BNP -9.871 2.706 -0.408 52.040

-104.340 *** 32.550 *** -5.110 *** 48.070 ***

Risikofri rente -27.113 -22.431 -96.280 -18.558

-115.730 *** -118.050 *** -97.140 *** -105.060 ***

Likviditet 28.898 37.312 -15.148 5.974

50.500 *** 80.470 *** -31.950 *** 13.220 ***

Adj. R-Sq 0.266 0.519 0.524 0.589
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Ser vi videre på aksjeavkastning er koeffisient signifikant positiv, men med motsatt fortegn. På 

samme måte som tabell 13 og 14 har vi vanskelig for å intuitivt forsvare at denne koeffisienten 

blir positiv. En interessant observasjon er dog at når både aksjeavkastning og avkastning fra 

S&P 500 indeksen inkluderes i modellen, blir de tilhørende koeffisienter henholdsvis positiv og 

negativ. Avkastning fra S&P 500 indeksen er heller ikke signifikant i alle scenariene. Dette kan 

være en indikasjon på multikollinearitet mellom de to variablene, og vi vil undersøke dette 

nærmere. Størrelse variabelen ser ut til å ha en sterk innvirkning på CDS spendet, fordi 

koeffisienten påtar seg et negativt fortegn, og er veldig signifikant. Dette tyder på at ”too big to 

fail” effekten er sterkere enn Fama & French sin teori om at mindre virksomheter er mer 

lønnsomme. Vi ser også at volatilitetsmålene i tabell 15 ligger omkring samme nivå som i tabell 

13 og 14.  
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Tabell 16: Scenario 4 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Som vi kan se av tabell 16 observerer vi stort sett de samme fenomener som i de forutgående 

tabeller. Vi får igjen bekreftet hvor viktig de to volatilitetsmålene er for modellen, idet 

forklaringskraften til modellen dramatisk stiger når de inkluderes. Ved å inkludere alle 

variablene uten om volatilitetsmålene, oppnår modellen en forklaringskraft på 31,2 prosent. 

Begge volatilitetsmålene viser seg å ha høy statistisk signifikant i alle scenarier, og 

koeffisientene tar forventet fortegn og reflekterer den betydelige innflytelsen på CDS spendet. 

Ved å inkludere alle variablene i analysen, får vi den høyeste forklaringskraften på 63,1 prosent 

(M16), som regnes som godt. 

M13 M14 M15 M16

Intercept 539.862 294.956 298.300 232.930

130.560 *** 88.790 *** 88.770 *** 75.420 ***

Historisk volatilitet 9.241 5.990

415.070 *** 235.740 ***

Implisitt volatilitet 11.094 6.805

402.420 *** 218.760 ***

Avkastning 110.318 46.425 458.153 282.273

6.890 *** 3.670 *** 35.690 *** 23.970 ***

Størrelse -39.747 -21.309 -20.847 -16.201

-116.150 *** -77.720 *** -75.090 *** -63.560 ***

P/B -2.141 -1.139 -1.288 -0.969

-74.590 *** -49.920 *** -55.910 *** -45.820 ***

Gjeldsgrad 1.791 1.162 1.272 1.065

125.720 *** 102.280 *** 110.930 *** 101.130 ***

A -41.535 -39.061 -35.433 -36.188

-30.300 *** -36.040 *** -32.320 *** -36.060 ***

BBB -34.066 -17.894 -16.827 -13.008

-22.970 *** -15.250 *** -14.180 ** -11.970 ***

BB 150.802 172.530 142.413 159.741

71.820 *** 103.890 *** 84.820 *** 103.820 ***

Avkastning S&P 500 -16.141 -22.278 -257.312 -168.060

-0.580 -1.010 -11.480 *** -8.190 ***

Vekst i BNP -10.296 2.267 -1.052 3.518

-111.820 *** 28.750 *** -13.640 *** 48.050 ***

Risikofri rente -27.951 -23.521 -19.392 -19.829

-122.820 *** -130.500 *** -105.840 *** -118.230 ***

Likviditet 28.569 37.011 -14.779 7.450

51.540 *** 84.370 *** -32.400 *** 17.410 ***

Adj. R-Sq 0.312 0.570 0.560 0.631
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Univariate regresjonsanalyse 

På bakgrunn av ovenstående analyser ser vi at både historisk og implisitt volatilitet utmerker seg 

ved at de ser ut til å dominere flere av de andre uavhengige variablene. Dette kan godt ses for 

eksempel på likviditet og vekst i BNP, samt at forklaringskraften til modellen stiger betydelig 

når volatilitetsparameterne inkluderes i analysen. Vi har derfor gjennomført en univariate 

regresjonsanalyse av de to variablene mot CDS spendet for å undersøke deres individuelle 

bidrag. Univariate modellen tar kun for seg én enkel forklaringsvariabel, og vi bruker den også 

som et verktøy for hypotese testing for å se om den enkelte variabel er statistisk signifikant. 

Tabell 17: Historisk volatilitet 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale  

 

Tabell 18: Implisitt volatilitet 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

 

Som vi ser av tabell 17 og 18 har begge volatilitetene en meget høy forklaringskraft. Hvis vi 

sammenligner resultatene med Ericsson et al. sine funn, ser vi at volatilitet har en mye større 

rolle i vår modell. Univariate regresjon av Ericsson et al. gir en maksimal forklaringskraft på 

kun 14 prosent, mens den maksimale forklaringskraften er utrolige 43 prosent i vår analyse. 

Dette bekrefter den enorme påvirkningen volatilitet har på CDS spendet i analysen. Resultatene 

indikerer at begge målene inneholder viktig informasjon som er med på og fastsette CDS 

Intercept 58,888

209,450 ***

Historisk volatilitet 10,340

457,850 ***

Adj. R-Sq 0,422

Intercept 54,281

192,740 ***

Implisitt volatilitet 12,740

469,410 ***

Adj. R-Sq 0,434
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spendet. Nøyaktig hva implisitt volatilitet inneholder er vanskelig å si. Det er et fremtidsrettet 

mål på volatilitet, men hva som driver det er dessverre ikke helt klart. Benkert fastslår at uansett 

hva som er drivkraften, inneholder målet viktig informasjon om CDS spendet og modellen vil 

ikke være like god uten implisitt volatilitet. Dette er også tilfellet med vår modell, da modellen 

vil bli vesentlig dårligere hvis implisitt volatilitet ikke inkluderes. Vi vil ikke gå nærmere inn på 

implisitt volatilitet, men aksepterer at nøkkeltallet inneholder relevant informasjon i forholdt til 

kredittrisiko. 

Oppsummering 

Vi ser at variablene volatilitet, gjeldsgrad og risikofri rente fra Mertons modell, er empirisk 

relevant og påtar seg det forventede fortegn. Dette er konsistent med funnene til Ericsson et al. 

og flere andre relevante tidligere undersøkelser. Fra ovenstående analyser kan vi konkludere 

med at de viktigste resultatene er knyttet til volatilitet.  

Lønnsomhetsvariablene som aksjeavkastning, størrelse og P/B ratio gir oss også noen 

interessante resultater. Størrelse variabelen har en signifikant negativ innvirkning på CDS 

spendet i alle scenarioer, altså reduseres CDS spendet desto større virksomheten er. Dette er 

imot våre forventninger om at mindre virksomheter er mer lønnsomme, og dermed har lavere 

kredittrisiko. Resultatet kan dog forsvares ved at ”too big to fail” fenomenet er sterkere i 

praksis, enn Fama & French sitt argument. Det vil si at for store virksomheter, hvor investorene 

og kreditorene har investert mye kapital, er kreditorene mer villig til å ”redde” disse 

virksomhetene, enn å la dem gå konkurs. I motsetning til mindre virksomheter hvor det er snakk 

om et betydelig mindre tap ved konkurs.  

P/B variabelen er signifikant negativ i alle scenarioer, og det er i samsvar med våre forventinger. 

Dette bekrefter forholdet mellom P/B og CDS spend, hvor P/B er et mål på markedets 

forventninger til virksomhetens fremtidig lønnsomhet og vekst. Aksjeavkastning viser derimot 

skuffende resultater. Den er signifikant positiv i alle scenarioer, og uttrykker dermed at 

aksjeavkastning er med på å øke kredittrisikoen og CDS spendet. Dette strider i mot økonomisk 

teori, og vi kan derfor ikke si at variabelen er økonomisk signifikant. 
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Vedrørende de makroøkonomiske variablene er avkastning fra S&P 500 indeksen en variabel 

som skiller seg ut. Den er meget ustabil avhengig av hvilke andre variabler som inkluderes i 

modellen. I første omgang når ingen virksomhetsspesifikke variabler tas med, er koeffisienten 

signifikant positiv i de fleste scenarioer, unntatt når historisk volatilitet inngår i modellen. Dette 

gjelder også når kredittvurdering inngår i modellen. Når lønnsomhetsvariablene inkluderes, 

skifter koeffisienten fortegn og blir negativ. Variabelen er også ustabil når det gjelder statistisk 

signifikans, hvor den skiftevis er signifikant og ikke.  

Vekst i BNP er som kjent et mål på den generelle økonomiens helse. Variabelen er statistisk 

signifikant og påtar seg det forventede fortegn i de fleste scenarioer. Et unntak er når historisk 

volatilitet inkluderes i modellen, hvor koeffisienten plutselig skifter fortegn og blir positiv, 

uavhengig av hvilke andre variabler som er med i modellen. Dette gir oss en indikasjon på at det 

finnes et forhold mellom historisk volatilitet og vekst i BNP. Dette vil bli undersøkt nærmere litt 

senere i avhandlingen.  

Likviditetsvariabelen blir signifikant positiv i de fleste scenarioer, men når implisitt volatilitet 

inkluderes i modellen, blir koeffisienten negativ. Det indikerer at det finnes et internt forhold 

mellom likviditet og implisitt volatilitet. Utover dette er variabelen økonomisk signifikant, og 

bekrefter våre forventninger til at det har vært en ”flight to liquidity” i perioden, mest 

sannsynlig  som følge av finanskrisen.  

Modellen oppnår en maksimal forklaringskraft på 63 prosent når alle variablene inkluderes. 

Med ovenstående resultatet og oppsummering, vil vi undersøke nærmere de variablene som var 

mest overraskende. Vi vil videre i avhandlingen undersøke hvorfor volatilitet forårsaker 

fortegnsskift i koeffisientene for likviditet og vekst i BNP. Se avsnitt 7.2 Likviditet og 7.3 Vekst 

i Bruttonasjonalprodukt. Vi vil etter dette undersøke hvorfor avkastning opptrer i modellen som 

en faktor som øker CDS spendet. Dette er intuitivt ikke korrekt, og vi vil derfor undersøke hva 

som kan ligge bak denne observasjonen, se avsnitt 7.4 Avkastning. Vi vil først undersøke 

datasettet nærmere i forhold til kredittvurdering, ved å se på korrelasjon og regresjon for hver 

kredittvurdering. 
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7.1. Kredittverdighet og korrelasjon 

I scenario 2 og 3 la vi merke til at kredittvurderingsvariablene og de virksomhetsspesifikke 

lønnsomhetsvariablene tilførte like stor forklaringskraft til CDS spendet, henholdsvis 24,6 og 

26,6 prosent. Dette gir uttrykk for at det muligvis finnes en sammenheng mellom 

virksomhetsvariablene og kredittvurdering. Vi vil derfor dele datasettet inn i de fire 

kredittvurderingsklassene for å se hvorvidt parameterne påvirkes av denne inndelingen, hvor 

resultatene presenteres i tabell 19. Vi vil også se på korrelasjonen mellom variablene når 

datasettet deles inn etter kredittverdighet, for å se om vi kan finne noen sammenheng og 

eventuelt avdekke om kredittvurdering spiller noen rolle for de merkelige resultatene 

vedrørende avkastning i de ovenstående analyser. 

Tabell 19: Regresjonsanalyse inndelt etter kredittvurdering 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Av resultatene ser vi at jo lavere kredittverdighet virksomheten har, desto mer sensitiv er CDS 

spendet mot endringer i virksomhetens størrelse. Vi observerer også denne sammenhengen når 

det gjelder gjeldsgrad. P/B ratioen viser seg dessuten å ha sterk innvirkning både for den høyeste 

AA A BBB BB

Intercept 10.453 156.515 244.033 655.005

1.070 54.510 *** 71.600 *** 22.180 ***

Historisk volatilitet 11.208 5.696 7.167 4.196

56.610 *** 213.070 *** 225.690 *** 10.790 ***

Implisitt volatilitet 12.858 4.180 5.867 14.477

73.900 *** 122.900 *** 138.690 *** 73.280 ***

Avkastning 121.770 177.513 257.496 176.470

4.170 *** 13.330 *** 17.380 *** 1.870

Størrelse -1.208 -9.988 -17.900 -97.760

-1.490 -34.880 *** -53.530 *** -27.880 ***

P/B -9.243 -0.355 -1.134 -9.473

-22.320 *** -12.520 *** -47.020 *** -19.920 ***

Gjeldsgrad 1.550 0.509 1.070 8.112

88.530 *** 45.570 *** 68.170 *** 60.560 ***

Avkastning S&P 500 18.862 -102.132 -143.170 80.688

0.560 -4.410 *** -5.480 *** 0.400

Vekst i BNP 4.405 4.824 3.582 3.344

30.580 *** 58.750 *** 38.630 *** 3.610 ***

Risikofri rente -7.418 -17.524 -22.995 -28.078

-22.670 *** -93.740 *** -106.850 *** -16.650 ***

Likviditet -7.438 11.007 7.259 33.723

-10.290 *** 23.190 *** 13.200 *** 7.550 ***

Adj. R-Sq 0.781 0.648 0.662 0.663
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og laveste kredittverdighet, mens den er vesentlig mindre for klasse A og BBB. Disse 

resultatene bekrefter at det finnes en viss sammenheng mellom kredittvurdering og 

lønnsomhetsvariablene.  

For å oppsummere ser vi at jo lavere kredittvurdering, desto sterkere er de estimerte 

parameterne for størrelse og gjeldsgrad. Vi kunne ikke finne den samme effekten for avkastning 

og P/B ratio. Vi legger også merke til at nivået på risikofri rente har en sterkere innvirkning på 

CDS spendet for virksomheter med lavere kredittvurdering. Forklaringskraften til modellen 

holder seg på et relativt stabilt nivå for alle kredittvurderingsklassene, men er noe sterkere for 

virksomheter i klasse AA med en forklaringskraft på 78 prosent. Det ser dog ikke ut til at 

parameterne for aksjeavkastning endrer seg med de forskjellige kredittverdighetene. Vi vil nå se 

nærmere på korrelasjonen dersom parameterne er inndelt etter de ulike kredittvurderingene.  

På grunnlag av resultatene fra regresjonen vil vi først se på korrelasjonen mellom CDS spendet 

og de uavhengige variablene, med særlig fokus på aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 

indeksen. Fordi vi ikke kunne finne noen sammenheng mellom avkastning og CDS spendet for 

det totale datasettet, vil vi nå undersøke hvorvidt vi kan avdekke noen sammenheng når 

datasettet deles inn etter kredittvurdering. Samtidig vil vi også se på korrelasjonen mellom de 

uavhengige variablene for å undersøke om det eksisterer multikollinearitet som forstyrrer 

estimatene i regresjonen. Dette er nødvendig fordi en forutsetning for bruk av multippel 

regresjonsanalyse, er fravær av multikollinearitet. Dersom det foreligger multikollinearitet vil 

både signifikansverdiene og påliteligheten til analysen svekkes.  
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Tabell 20: Korrelasjon, kredittverdighet AA 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Volatilitetsvariablene er korrelert med CDS spendet som vi forventet, mens det for enkelte av  

lønnsomhetsvariablene har en korrelasjon med CDS spendet som er noe uventet. Størrelse 

variabelen får motsatt fortegn enn det vi observerte når vi undersøkte det totale datasettet, denne 

er svakt positiv. Årsaken til dette kan være at kun 5,3 prosent av virksomhetene fra datasettet er 

vurdert til AA, se tabell 10 under Data. Korrelasjonen mellom CDS spendet og 

aksjeavkastningen er tett på null, men har det forventede negative fortegn. Forholdet med de 

resterende lønnsomhetsvariablene er som forventet. Ser vi videre på de makroøkonomiske 

variablene, ser vi at for avkastningen fra S&P 500 indeksen, er det en positiv korrelasjon med 

CDS spendet som vi også observerte i tabell 12. Samtidig er korrelasjonen med vekst i BNP og 

risikofri rente som forventet. Det samme gjelder for likviditet, selv om denne er tett på null. Ser 

vi på korrelasjonen mellom de uavhengige variablene, er korrelasjonen mellom implisitt og 

historisk volatilitet høyt over gjennomsnittet på 0,656. Korrelasjonen mellom aksjeavkastning 

og avkastning fra S&P 500 indeksen er positiv med en koeffisient på 0,684.  

Vi har fra tidligere analyser observert at vekst i BNP, likviditet og avkastningsvariablene har 

endret seg som en funksjon av volatilitetsmålene. Aksjeavkastning har null korrelasjon med 

historisk volatilitet, noe som er underlig fordi en korrelasjonskoeffisient nær eller lik null kan 

CDS spend 1.000 0.666 0.686 -0.003 0.090 -0.388 0.514 0.004 -0.348 -0.373 0.031

<.0001 <.0001 0.727 <.0001 <.0001 <.0001 0.659 <.0001 <.0001 0.000

Historisk volatilitet 1.000 0.655 0.000 -0.099 -0.283 0.153 0.008 -0.686 -0.264 0.042

<.0001 0.972 <.0001 <.0001 <.0001 0.302 <.0001 <.0001 <.0001

Implisitt volatilitet 1.000 -0.062 -0.068 -0.234 0.145 -0.053 -0.508 -0.222 0.357

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1.000 0.012 0.014 -0.007 0.684 0.022 -0.001 -0.029

0.126 0.088 0.403 <.0001 0.007 0.925 0.000

Størrelse 1.000 -0.443 0.246 0.007 0.143 0.147 0.050

<.0001 <.0001 0.412 <.0001 <.0001 <.0001

P/B 1.000 0.017 0.008 0.057 0.464 0.145

0.032 0.325 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1.000 0.005 -0.033 -0.082 -0.074

0.573 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning S&P 500 1.000 0.010 -0.008 -0.051

0.210 0.340 <.0001

Vekst i BNP 1.000 0.253 -0.133

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1.000 0.156

<.0001

Likviditet 1.000

Likviditet
CDS 

spend

Historisk 

volatilitet

Implisitt 

volatilitet
Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente
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tolkes som at det ikke eksisterer noen lineær sammenheng mellom variablene. Vi ville forventet 

en viss sammenheng mellom aksjeavkastning og aksjevolatilitet fordi disse har en nær relasjon 

til hverandre. Korrelasjonen mellom likviditet og historisk volatilitet er tett på null, mens 

korrelasjonen med implisitt volatilitet er positiv med 0,226. Det er underlig at likviditet har en 

så ulik korrelasjon med de to volatilitetsmål, men det kan være av den årsak at implisitt 

volatilitet inneholder noe forskjellig og mer fremtidsrettet informasjon, enn historisk volatilitet. 

Videre korrelerer de resterende variablene fint med volatilitet. 

Tabell 21: Korrelasjon, kredittverdighet A 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

For virksomheter i klasse A kan man se at volatilitetsvariablene korrelerer høyt med CDS 

spendet, og oppnår forventet fortegn. Lønnsomhetsvariablene oppnår alle forventet fortegn. 

Størrelse variabelen får forventet fortegn, noe som ikke var tilfelle i korrelasjonsanalysen 

ovenfor med virksomheter med kredittverdighet AA. Korrelasjonen mellom CDS spendet og 

avkastningen er fortsatt tett på null, men oppnår forventet fortegn. Makroøkonomiske variablene 

er lite endret fra foregående korrelasjonsanalyse. Avkastningen fra S&P 500 indeks har fortsatt 

motsatt fortegn enn hva vi forventer. Likviditetskoeffisienten har økt i forhold til resultatet i 

tabell 20, men er fortsatt tett på null. Korrelasjonen mellom volatilitetsvariablene er fortsatt høy, 

CDS spend 1 0.73767 0.66625 -0.00112 -0.15415 -0.0565 0.22047 0.00326 -0.29453 -0.30717 0.06729

<.0001 <.0001 0.7049 <.0001 <.0001 <.0001 0.2711 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.64839 0.00456 -0.13126 -0.05469 0.19375 0.00704 -0.44327 -0.1903 0.00144

<.0001 0.1234 <.0001 <.0001 <.0001 0.0174 <.0001 <.0001 0.6268

Implisitt volatilitet 1 -0.0875 -0.13589 -0.04976 0.15722 -0.03257 -0.3712 -0.17066 0.22553

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 0.01058 0.00709 -0.00454 0.642 0.0095 -0.00224 -0.03505

0.0004 0.0167 0.1254 <.0001 0.0013 0.4495 <.0001

Størrelse 1 -0.00403 0.31375 0.00793 0.15233 0.1292 0.00972

0.174 <.0001 0.0074 <.0001 <.0001 0.001

P/B 1 0.12882 0.00541 0.02753 0.02309 -0.02263

<.0001 0.0677 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.00089 -0.05066 -0.06664 -0.01863

0.764 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning S&P 500 1 0.01013 -0.00771 -0.05067

0.0006 0.0093 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

Risikofri 

rente
Likviditet

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet

Implisitt 

volatilitet
Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP
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men er noe konstant fra forrige tabell. Ser vi videre på korrelasjonen mellom aksjeavkastningen 

og avkastningen fra S&P 500 indeksen, er denne fortsatt positiv som i tabell 20. 

Aksjeavkastning har stadig en korrelasjon med volatilitet som ligger rundt null. Avkastningen 

fra S&P 500 indeksen har uendret fortegn, og en korrelasjonskoeffisient tett på null i forhold til 

historisk volatilitet. Likviditetsvariabelen har også uendret fortegn og ligger nær null i forhold til  

historisk volatilitet, men har en høy korrelasjon med implisitt volatilitet. Ser vi videre på 

hvordan variablene korrelerer med implisitt volatilitet, ser vi at koeffisientene er uendret og 

akseptable.  

Tabell 22: Korrelasjon, kredittverdighet BBB 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Ser vi først på korrelasjonen mellom CDS spendet og de uavhengig variablene, er det lite 

endring fra tidligere. Volatilitetsvariablene er meget stabile, og er fortsatt høyt korrelert med 

CDS spendet. Aksjeavkastning har fortsatt en korrelasjon med CDS spendet som ligger omkring 

null, mens de resterende lønnsomhetsvariablene er akseptable og innfrir våre forventninger. De 

makroøkonomiske variablene har fortsatt uforandret fortegn mot CDS spendet, med unntak av 

avkastningen fra S&P 500 indeksen som fortsatt har motsatt fortegn enn hva vi forventer.  

CDS spend 1 0.7385 0.67868 0.01416 -0.35032 -0.05047 0.12419 0.00414 -0.32693 -0.32398 0.05478

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.1156 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.66716 0.01454 -0.27782 -0.05544 0.02752 0.00642 -0.41213 -0.18472 -0.00473

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0146 <.0001 <.0001 0.0719

Implisitt volatilitet 1 -0.06371 -0.27641 -0.05829 0.00559 -0.03233 -0.38203 -0.18075 0.24204

<.0001 <.0001 <.0001 0.0336 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 0.01422 0.00573 0.00344 0.62955 0.0074 -0.00557 -0.04616

<.0001 0.0292 0.1903 <.0001 0.0049 0.0342 <.0001

Størrelse 1 -0.05611 -0.19858 0.0083 0.19433 0.18776 0.01479

<.0001 <.0001 0.0016 <.0001 <.0001 <.0001

P/B 1 0.50617 0.00389 0.01367 -0.06417 -0.04632

<.0001 0.1394 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.0023 -0.05705 -0.08488 -0.03931

0.3822 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning S&P 500 1 0.01013 -0.00771 -0.05067

0.0001 0.0034 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

Risikofri 

rente
Likviditet

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet

Implisitt 

volatilitet
Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP
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Korrelasjonen mellom volatilitetsvariablene holdes noe konstant, og opprettholder den høye 

korrelasjonen med hverandre. Det samme gjelder for korrelasjonen mellom 

avkastningsvariablene. Vi finner heller ikke her at det finnes noen forhold mellom historisk 

volatilitet og avkastning. Forholdet mellom likviditet og volatilitetsvariablene er stabilt, vi ser at 

korrelasjonen med implisitt volatilitet stadig er høy, mens korrelasjonen med historisk volatilitet 

ligger omkring null. Går vi videre til korrelasjonen mellom implisitt volatilitet og den enkelte 

variabel, er disse akseptable nok en gang. 

Tabell 23: Korrelasjon, kredittverdighet BB 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Korrelasjonen mellom CDS spendet og historisk volatilitet er redusert fra 0,73 til 0,561, mens 

korrelasjonen med implisitt volatilitet er økt. Aksjeavkastningen oppnår forventet fortegn, men 

holder seg omkring null som tabellen ovenfor. Størrelse variabelen er positivt korrelert med 

CDS spendet, og som vi forventet innledningsvis. Ser vi på de makroøkonomiske koeffisientene 

blir vi overrasket av å se at avkastningen fra S&P 500 indeksen bytter fortegn til det forventede, 

men stadig holder seg omkring null. Vi kan dermed fremdeles ikke konkludere med at det finnes 

noe form for lineær sammenheng mellom CDS spendet og aksjeavkasting. Videre har 

korrelasjonen mellom likviditetsvariabelen og CDS spendet steget betraktelig fra 0,054 til 0,252.  

CDS spend 1 0.56121 0.7205 -0.00366 -0.17915 -0.06592 0.39298 -0.01631 -0.44154 -0.24833 0.25246

<.0001 <.0001 0.6748 <.0001 <.0001 <.0001 0.0614 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.55985 0.02629 -0.3201 -0.11841 0.20474 0.0079 -0.71537 -0.32201 0.01469

<.0001 0.0026 <.0001 <.0001 <.0001 0.3648 <.0001 <.0001 0.0921

Implisitt volatilitet 1 -0.03592 -0.28138 -0.13693 0.12775 -0.04282 -0.53509 -0.2292 0.3715

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 0.02058 0.01094 0.0114 0.62967 -0.00897 -0.01784 -0.05547

0.0182 0.2098 0.191 <.0001 0.3038 0.0408 <.0001

Størrelse 1 0.07367 0.4525 0.02187 0.31744 0.00082 -0.17075

<.0001 <.0001 0.0121 <.0001 0.9253 <.0001

P/B 1 0.3583 0.00946 0.10325 0.07227 -0.13427

<.0001 0.2782 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.00333 -0.04789 -0.02582 -0.0362

0.7024 <.0001 0.0031 <.0001

Avkastning S&P 500 1 0.01013 -0.00771 -0.05067

0.2456 0.3768 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

Risikofri 

rente
Likviditet

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet

Implisitt 

volatilitet
Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP
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Korrelasjonen mellom historisk og implisitt volatilitet er redusert fra 0,667 til 0,559. Videre er 

det lite endring i korrelasjonen mellom avkastningsvariablene, da den fremdeles er noe høy dem 

i mellom. Forholdet mellom likviditet og volatilitetsvariablene er uendret fra tidligere, bortsett 

fra en liten økning i korrelasjonen med implisitt volatilitet. For korrelasjonen mellom implisitt 

volatilitet og den enkelte variabel, gjelder samme som for ovenstående tabeller.  

Oppsummering 

Av ovenstående utredning kan vi konkludere med at det ikke er særlig store forskjeller i 

korrelasjon når man deler virksomhetene inn etter kredittvurdering. Ved å se på både 

korrelasjonsmatrisen for det totale datasettet og datasettet inndelt etter kredittvurdering, kan vi 

ikke finne noe tegn til lineært forhold mellom aksjeavkastning og CDS spendet. Dette er noe 

oppsiktsvekkende da en viss grad av lineær sammenheng er en forutsetning for lineær 

regresjonsanalyse. Observasjonen er derfor veldig oppsiktsvekkende, og indikerer at 

aksjeavkastning bør tas ut av modellen. Vi legger merke til at særlig korrelasjonen mellom 

avkastningsvariablene og CDS spendet endrer seg marginalt fra positive til negative, avhengig 

av kredittvurdering.  

Videre ser vi at korrelasjonen mellom CDS spend og størrelse variabelen er positiv for 

virksomheter med kredittverdighet AA, ellers er korrelasjonen negativ mellom de to variablene. 

Av alle de fire kredittvurderingsklassen er korrelasjonsmatrisen for virksomheter med 

kredittverdighet BB, det forholdet mellom variablene som ligner mest på de forventningene vi 

laget oss innledningsvis, og gir de beste resultatene i forhold til våre forventninger. I forhold til 

likviditet og vekst i BNP, er korrelasjonen med CDS spendet ikke avhengig av kredittvurdering. 

Vi kan dermed konkludere med at korrelasjonen er stort sett stabil på tvers av alle 

kredittvurderingsklassene.  

7.2. Likviditet 

Vi forventer at likviditet vil ha en positiv innvirkning på CDS spendet, altså at kredittrisiko 

stiger på grunn av at det blir dyrt for virksomhetene å refinansiere seg. Koeffisienten påtar seg 

det forventede fortegn og er statistisk signifikant i de fleste scenarier. Når implisitt volatilitet 

inkluderes i analysen blir koeffisienten negativ, og ser vi på korrelasjonen mellom likviditet og 
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implisitt volatilitet i tabell 12, ligger denne på 0,24. Dette kan tyde på at noe av 

likviditetseffekten fanges opp i implisitt volatilitet, og at vi derfor får et upresist estimat av 

likviditet når implisitt volatilitet inkluderes i modellen. Vi ser også at korrelasjonen mellom 

likviditet og historisk volatilitet er tilnærmet lik null. Vi synes dette er interessant fordi de to 

volatilitetene måler det samme, og derfor burde likviditet ha en korrelasjon med de to 

volatilitetsmål som ligger på samme nivå. De resterende uavhengige variablene korrelerer med 

volatilitetsmålene på omtrent samme nivå som vi ville forvente.  

Korrelasjonen mellom CDS spendet og likviditet er på 0,071 som er i tråd med de forventninger 

vi har til en positiv lineær sammenhengen mellom CDS spendet og likviditet. I tabell 24 ser vi at 

når likviditet er eneste forklarende variabel i modellen, påtar koeffisienten seg det forventede 

fortegn, men vi ser at forklaringskraften er noe lav.  

Tabell 24: Univariate regresjon, likviditet 

 
 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Det er en risiko for at noen av variablene fanger opp de samme markedseffektene dersom det er 

en vesentlig korrelasjon dem i mellom, som det er mellom likviditet og implisitt volatilitet. 

Derfor er det viktig å huske på at den enkelte variabel i regresjonsmodellen ikke alene er det 

viktigste, men regresjonsmodellen som helhet skaper det riktige bilde av CDS spendet. 

7.3. Vekst i bruttonasjonalprodukt 

Vekst i BNP gir oss en indikasjon på den generelle økonomiens helse. Vi forventer at denne 

variabelen skal påta seg et negativt fortegn fordi, dersom det går godt med den generelle 

økonomien er forholdene for virksomhetene bedre, og risikoen for konkurs vil derfor være 

lavere. Den estimerte koeffisienten påtar seg negativt fortegn i regresjonsanalysen, men når 

historisk volatilitet inkluderes blir koeffisienten positiv. Når både implisitt og historisk 

volatilitet tas med, blir koeffisienten også positiv. Korrelasjonen mellom CDS spendet og vekst i 

Intercept 99.693

217.930 ***

Likviditet 24.802

38.390 ***

Adj R-Sq 0.005
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BNP ligger på -0,293, og bekrefter våre innledende forventninger. I tabell 25 ser vi at når vekst i 

BNP er den eneste regressoren, tar koeffisienten det forventede fortegn, samtidig som den 

tilfører betydelig forklaringskraft på 8,6 prosent.  

Tabell 25: Vekst i BNP 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Hvis vi ser på korrelasjonen mellom vekst i BNP og historisk volatilitet ligger denne på -0,43, 

mens korrelasjonen med implisitt volatilitet er -0,38, se tabell 12. Dette kan tyde på at 

volatilitetsmålene fanger opp noe av det samme som vekst i BNP gjør, og at koeffisienten derfor 

skifter fortegn. Igjen vil vi påpeke at det er modellen som helhet som er det viktigste når CDS 

spendet skal fastsettes og ikke den enkelte variabel, fordi de uavhengige variablene fanger opp 

flere av de samme markedseffektene. Derfor vil vi beholde vekst i BNP videre i modellen. 

7.4. Avkastning 

Vi vil nå undersøke hvorfor avkastning opptrer i modellen som en variabel som både øker CDS 

spendet og kredittrisikoen, både når det gjelder aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 

indeksen. Som vi så i tabellene 13 til 16, blir begge de estimerte parameterne for 

avkastningsmålene positive. Samt at avkastning fra S&P 500 indeksen blir negativ når begge 

avkastningsmål inkluderes i modellen. Dette strider i mot våre forventninger og vi vil derfor 

undersøke hva som kan være årsaken til dette.  

Ved å se på korrelasjonen mellom avkastning og CDS spendet, ser vi at begge 

avkastningsmålene hadde en korrelasjon på rundt null, se tabell 12. Dette gir oss en indikasjon 

på at det ikke finnes noe forhold mellom CDS spendet og avkastning. Videre ga heller ikke 

korrelasjonen avhengig av kredittvurdering oss noen bedre forklaring på fenomenet. Dette 

strider i mot økonomisk teori og vår intuisjon, fordi en høy avkastning forbindes med høy 

lønnsomhet og dermed lavere kredittrisiko. Samtidig brytes forutsetningen om at det skal være 

Intercept 126.279

377.250 ***

Vekst i BNP -16.368

-164.310 ***

Adj R-Sq 0.086
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en lineær sammenheng mellom de uavhengige og den avhengige variabel. Fordi tidsperioden 

inneholder flere år med finansiell krise, vil vi undersøke om det eventuelt kan være krisen som 

forårsaker de uforklarlige resultatene. Vi har derfor gjennomført en regresjonsanalyse fordelt på 

kalenderår. 

Tabell 26: Regresjonsanalyse fordelt på kalenderår 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Resultatene i tabell 26 er fra regresjonsanalyser gjennomført på årlig basis. Vi ser at alle 

koeffisientene endrer seg noe fra år til år, og vi vil derfor kort diskutere disse endringer. De to 

volatilitetsmålene skifter på og dominere hverandre. I 2006 observerer vi at historisk volatilitet 

er signifikant negativ, mens implisitt volatilitet er meget positiv. Dette kan skyldes at i det 

inneværende år var korrelasjonen mellom de to volatilitetsmål meget høy. Fra Appendiks B kan 

vi se at denne tilsvarer 0,81, og kan ha ført til et upresist estimat av de to variabler. I 2007 og 

2009 har implisitt volatilitet den sterkeste innvirkningskraften på CDS spendet, mens i de 

resterende år er det historisk volatilitet som dominerer.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Intercept 100.351 24.390 158.751 499.319 174.187 217.756

20.930 *** 6.310 *** 14.230 *** 29.720 *** 38.990 *** 43.990 ***

Historisk volatilitet -8.803 5.307 9.289 6.325 5.895 16.373

-32.300 *** 20.640 *** 91.320 *** 114.640 *** 45.530 *** 76.680 ***

Implisitt volatilitet 18.262 9.959 5.007 5.342 19.867 12.800

68.140 *** 63.580 *** 80.270 *** 54.920 *** 88.220 *** 85.960 ***

Avkastning 71.914 16.045 363.061 243.042 134.629 67.828

4.900 *** 1.160 14.220 *** 6.840 *** 5.930 *** 3.350 ***

Størrelse -7.421 -2.969 -9.692 -34.728 -12.833 -20.733

-38.050 *** -15.010 *** -11.410 *** -33.700 *** -36.930 *** -64.510 ***

P/B 0.666 -1.796 -2.099 -0.528 -1.022 -1.176

11.240 *** -32.620 *** -12.960 *** -9.850 *** -42.490 *** -49.650 ***

Gjeldsgrad 0.409 0.528 1.592 1.358 1.187 1.296

48.750 *** 66.130 *** 45.740 *** 31.540 *** 82.040 *** 93.760 ***

A -6.429 -5.158 -38.540 -115.720 -32.409 -44.550

-8.250 *** -6.720 *** -11.390 *** -28.150 *** -24.920 *** -36.850 ***

BBB 1.273 5.837 4.866 -78.933 -12.286 -30.493

1.500 6.990 *** 1.330 -17.630 *** -8.650 ** -23.080 ***

BB 145.888 124.380 359.994 142.286 81.216 40.724

115.850 *** 100.680 *** 67.970 *** 22.540 *** 40.290 *** 22.300 ***

Avkastning S&P 500 17.052 53.507 -233.281 -212.022 110.897 113.918

0.500 2.310 ** -5.550 *** -2.860 *** 2.960 *** 3.810 ***

Vekst i BNP 1.251 0.031 5.029 3.998 0.487 -6.533

11.820 *** 0.210 13.880 *** 14.320 *** 0.840 -18.040 ***

Risikofri rente -5.661 -1.929 -22.641 -59.521 -16.972 7.635

-5.950 *** -3.280 *** -14.890 *** -15.130 *** -24.610 *** 7.690 ***

Likviditet -13.297 4.668 -1.002 177.603 -56.885 33.692

-5.740 *** 8.990 *** -0.910 11.320 *** -9.930 *** 3.990 ***

Adj R-Sq 0.617 0.611 0.646 0.622 0.624 0.686



92 

 

Aksjeavkastning er signifikant positiv i alle år, unntatt i 2007. Altså kan vi ikke umiddelbart se 

at tidseffekten har noe å si for resultatet her, enn hva vi observerte fra den totale periode. 

Avkastning fra S&P 500 indeksen er også positiv, men ikke signifikant på 5 prosent nivået 

verken i 2006 eller 2007. Koeffisienten påtar seg dessuten negativt fortegn i 2008 og 2009. Som 

vi har sett i de innledende analysene, opptrer denne variabelen meget ustabilt.  

Vekst i BNP er positiv i alle år, unntatt i 2011 hvor den er signifikant negativ. Dette kan 

muligens tyde på at det gjennom perioden har vært flere år hvor den generelle økonomiens helse 

har vært dårlig. Variabelen for likviditet er meget ustabil, og påtar seg skiftevis positivt og 

negativt fortegn, men variabelen er signifikant i alle år, unntatt i 2008. Vi merker oss også at 

risikofri rente plutselig blir signifikant positiv i 2011, selv om korrelasjon med CDS spendet i 

2011 er negativ, se Appendiks B. Kredittvurderingsvariablene er noe stabile, men klasse BBB er 

ikke signifikant i 2006 og 2008. Samtidig får kredittvurdering lavere innvirkning på CDS 

spendet hvert år. Forklaringskraften til modellen holder seg på 60 prosent nivået alle årene, men 

er sterkest i 2011 på 68,6 prosent.  

Vi kan kort oppsummere fra ovenstående avsnitt at det ikke ser ut til at tidseffekten har noe å si 

for avkastningsvariablene, fordi de er positive både før og etter den finansielle krisen. Grunnen 

til at vi observerer en del endringer i de andre variablene kan være at når analysen gjennomføres 

på årlig basis, blir datasettet betydelig mindre og det kan gjøre modellen dårligere. Det kan også 

være en indikasjon på at modellen gjerne er best å benytte på årlig basis på grunn av at de ulike 

variablene endrer seg mye fra år til år.  

7.5. Samlet korrelasjon mellom CDS spendet og avkastning 

Siden både aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 indeksen er begge et mål på avkastning 

og fordi en større del av virksomhetene i analysene er en del av S&P 500 indeksen, kan det være 

at de to avkastningsmålene faktisk måler mye det samme. Av tabell 12 ser vi at korrelasjonen 

mellom de to er meget høy, tilsvarende 0,633. Når avkastningsmålene inngår i tabellen alene, 

blir begge de estimerte koeffisientene positive, men når begge målene tas med blir 

aksjeavkastning positiv og avkastning fra S&P 500 indeksen negativ. Dette kan tyde på at den 
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høye korrelasjonen skaper upresise estimater når begge målene inkluderes i modellen. Derfor 

har vi undersøkt hvorvidt den samlede avkastningseffekt er negativt korrelert med CDS spendet.  

Samlet avkastning defineres som:  

                                                                       

 

Hvor beta parameterne er hentet fra scenario 4 i tabell 16, kolonne (M16).  

Tabell 27: Korrelasjon CDS spend versus samlet avkastning 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Dessverre finner vi at korrelasjonen med CDS spendet er positiv. Hvis vi ser på korrelasjonen på 

årlig basis i tabellen nedenfor, ser vi også at korrelasjonen dem i mellom holder seg omkring 

null. Kun i 2007 og 2008 er korrelasjonen en anelse negativ.  

Tabell 28: Årlig korrelasjon CDS spend versus samlet avkastning 

Korrelasjon mellom CDS spend og samlet avkastning 

2006 0.0003 

2007 -0.0101 

2008 -0.0107 

2009 0.0309 

2010 0.0088 

2011 0.0068 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale  

  

CDS spend 1

Samlet avkastning 0.00677089 1

CDS spend
Samlet 

avkastning
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7.6. Avkastning beregnet som et ukentlig glidende gjennomsnitt 

Vi har nå undersøkt om finanskrisen var skyld i det merkelige forholdet vi observerer mellom 

avkastning og CDS spendet. Vi har også undersøkt hvorvidt forskjellig kredittverdighet, har 

noen innvirkning på denne sammenhengen, samt hvorvidt det er den høye korrelasjonen mellom 

de to avkastningsmålene som er skyld i de positive estimerte parameterne. Ingen av disse tre 

metodene avslørte noe. Derfor vil vi nå undersøke om fenomenet kan skyldes at det er mye støy 

i dataene vi har innhentet for avkastning. Vi gjør dette fordi vi ser at aksjeavkastning er veldig 

volatil i forhold til de andre variablene, se tabell 11. For å eliminere denne støyen har vi valgt å 

beregne et glidende gjennomsnitt, slik at aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 indeksen 

noteres som et ukentlig glidende gjennomsnitt.  

Tabell 29: Regresjon 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Intercept 233.565

75.440 ***

Historisk volatilitet 5.898

228.840 ***

Implisitt volatilitet 6.968

217.830 ***

Ukentlig avkastning 889.404

27.280 ***

Størrelse -16.292

-63.75 ***

P/B -0.975

-46.060 ***

Gjeldsgrad 1.068

101.150 ***

A -36.409

-36.190 ***

BBB -13.302

-12.210 ***

BB 158.827

102.930 ***

Ukentlig avkastning S&P 500 -328.698

-5.310 ***

Vekst i BNP 3.551

48.450 ***

Risikofri rente -19.873

-118.090 ***

Likviditet 8.073

18.550 ***

Adj R-Sq 0.631
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I tabell 29 ser vi resultatene fra regresjonsanalysen hvor aksjeavkastning og avkastning fra S&P 

500 indeksen er beregnet som ukentlig glidende gjennomsnitt. Vi observerer at resultatene 

ligner veldig de vi fikk i den innledende regresjonsanalyse, se tabell 16 kolonne (M16). Når vi 

deretter beregner korrelasjonen mellom den samlede avkastningen og CDS spendet på samme 

måte som i kapittel 7.5, blir denne nå negativ. Nærmere bestemt -0,033, se tabell 30.  

Tabell 30: Korrelasjon CDS spendet versus samlet ukentlig avkastning 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Vi konkluderer dermed med at grunnen til at avkastning ikke umiddelbart så ut til å redusere 

kredittrisikoen henger sammen med at avkastning er så volatil i forhold til CDS spendet og de 

andre variablene. Dette kan henge sammen med at aksjemarkedet reagerer rasker og sterkere på 

ny informasjon og markedsendringer, enn CDS markedet. Vi stiller oss også kritisk til 

beregningen av det ukentlige gjennomsnittet, fordi metoden bygger på forutsetningen om at de 

to avkastningsmålene faktisk i stor grad måler de samme faktorene, samt at price discovery i 

praksis oppstår i aksjemarkedet før i CDS markedet. Vi vil derfor undersøke dette nærmere i 

neste avsnitt. 

7.8. Lagged avkastning 

Når det kun finnes ett marked for handel av aktiver, skjer all prisoppdagelse på dette markedet, 

men når aktiver har en “nær” relasjon til hverandre handles på flere forskjellige markeder, er det 

ofte et spørsmål om hvor ny informasjon registreres først. Det vil si, hvilket av markedene 

reagerer først på ny informasjon.  

Lars Norden og Martin Weber
39

 utledet i 2009 en empirisk analyse av bevegelsen mellom CDS, 

obligasjon og aksjemarkedet. Formålet var å finne ut hvorvidt disse markedene var linket 

sammen, og om informasjon vedrørende kredittrisiko reflekteres tidligere i visse markeder enn 

                                                      
39

 Norden, Lars og Weber, Martin; “The Co-movement of Credit Defaults Swap, Bond and Stock Markedets; an 

Empirical Analysis”, 2009.  

CDS spend Samlet ukentlig avkastning

CDS spend 1

Samlet ukentlig avkastning -0,03313 1
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andre. Norden og Weber konkluderer med at endring i aksjemarkedet driver endringer i både 

CDS markedet og obligasjonsmarkedet. Nærmere bestemt finner de også at CDS markedet er 

mer sensitiv til endringer i aksjemarkedet enn det obligasjonsmarkedet er. Dette er også 

konsistent med resultatene til Blanco et al. som bekrefter at aksjeavkastning har sterk 

innvirkning på endringen i CDS spendet.  

Vi vil derfor undersøke hvorvidt historisk, ”lagged” aksjeavkastning påvirker CDS markedet. 

Med utgangspunkt i resultatene fra Simon H. Kwan, og Campbell og Taksler, har vi beregnet et 

glidende gjennomsnitt over 180 dager for avkastning. Kwan sin analyse av aksje og 

obligasjonsmarkedet fokuserer på korrelasjonen mellom avkastning på individuelle aksjer, og 

individuelle obligasjoner utstedt av samme virksomhet. Resultatene viser at  ”lagged” 

aksjeavkastning har forklaringskraft på endringer i obligasjonskredittspend, mens ”lagged” 

obligasjonskredittspend ikke har signifikant innvirkning på aksjeavkastning.  

Vi har estimert følgende regresjonsmodell for å finne ut om ”lagged” avkastning har en 

signifikant innvirkning på CDS spendet: 

                                                         

                                                

 

Tabell 31: Univariate regresjonsanalyse, CDS spend 

Intercept 110.082   

  355.380 *** 

Avkastning -436.347   

  -232.47 *** 

Adj. R-Sq 0.159   
 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Hvis vi ser på avkastning beregnet som et glidende gjennomsnitt over de 180 forutgående dager 

i tabell 31, finner vi en signifikant negativ innvirkning på CDS spendet. Modellen gir dessuten 

en forklaringskraft på 15,9 prosent. Når vi også regresserer avkastning fra S&P 500 indeksen 
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mot CDS spendet ser vi at denne også har en negativ, signifikant innvirkning på spendet med en 

forklaringskraft på 8 prosent, se tabell 32.  

Tabell 32: Univariate regresjonsanalyse, CDS spend 

Intercept 116.516   

  334.190 *** 

Avkastning S&P 500 -567.870   

  -15.850 *** 

Adj R-Sq 0.08   
 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Ytterligere regresjon  

Campbell og Taksler tar sikte på og forklare variasjon i obligasjonskredittspend blant 

virksomheter over tid. Resultatene av regresjonsanalysene i artikkelen viser at aksjekurs har en 

signifikant negativ innvirkning på CDS spendet. Både for den individuelle virksomhet og for 

avkastningen fra S&P 500 indeksen, definerer Campbell og Taksler aksjeavkastning som 

gjennomsnittlig 180 dagers glidende gjennomsnitt. På basis av deres fremgangsmåte vil vi nå 

undersøke hvorvidt aksjeavkastning beregnet som et gjennomsnitt på de forutgående 180 dager 

bedre kan forutsi CDS spendet i den opprinnelige regresjonsmodellen. Resultatene presenteres i 

tabell 33.  
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Tabell 33: Regresjon 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Resultatene i tabell 33 viser at både aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 indeksen nå har 

signifikant negativ innvirkning på CDS spendet, hvilket er i tråd med vår innledende hypotese. 

Hvis vi sammenligner resultatene i tabell 33 med de i tabell 16 kolonne (M16), ser vi at 

forklaringskraften til modellen er den samme. De andre forklarende variabler er statistisk 

signifikante og ligger omkring samme nivå som i (M16). Den eneste endring er at likviditets 

variabelen har skiftet fortegn og blitt negativ, men den er dog ikke signifikant. Vi har tidligere i 

kapittel 7.2 undersøkt likviditetsvariabelen, og fant at grunnen til at parameteren i noen 

scenarier påtar seg motsatt fortegn, henger sammen med den høye korrelasjonen med implisitt 

volatilitet.  

Intercept 225.086

68.030 ***

Historisk volatilitet 6.411

240.710 ***

Implisitt volatilitet 5.384

153.030 ***

180 dager aksje avkastning -14418.000

-71.540 ***

Størrelse -15.789

-57.680 ***

P/B -0.899

-41.060 ***

Gjeldsgrad 1.100

97.340 ***

A -36.125

-33.630 ***

BBB -10.085

-8.660 ***

BB 171.406

103.760 ***

180 dager avkastning S&P 500 indeks -842.440

-1.960 ***

Vekst i BNP 5.400

58.440 ***

Risikofri rente -17.716

-89.140 ***

Likviditet -0.608

-1.210

Adj R-Sq 0.637
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Av tabell 34 ser vi at nå er korrelasjonen mellom CDS spendet og aksjeavkastning, samt 

avkastning fra S&P 500 indeksen, negativ på henholdsvis -0,402 og -0,28. Dermed er 

forutsetningen om lineær sammenheng med CDS spendet ikke lenger brudt.  

Bakgrunnen for at historisk aksjekurs er relevant for CDS spendet, er fordi prisoppdagelse først 

oppstår på aksjemarkedet. Fordi CDS markedet bruker litt lenger tid på å tilpasse seg ny 

informasjon i markedet, er det korrekt å benytte historisk aksjeavkastning som forklarende 

variabel i analysen. Ved å beregne avkastning som et glidende gjennomsnitt, fjerner vi samtidig 

unødvendig støy fra variabelen som ellers ville vært med på og forstyrre resultatene.  

Tabell 34: Korrelasjon 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

  

CDS spend 1 0.6496 0.65892 -0.40204 -0.32338 -0.04462 0.22657 0.25074 -0.28364 -0.29315 -0.27663 0.07146

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.64562 -0.27954 -0.20538 -0.05455 0.1179 0.0564 -0.20447 -0.4311 -0.1893 -0.00082

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.6594

Implisitt volatilitet 1 -0.55163 -0.22344 -0.05432 0.10226 0.09477 -0.42124 -0.37997 -0.17583 0.23968

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

180 dager avkastning 1 0.1357 0.07102 -0.02892 0.00021 0.70522 0.3976 0.16801 -0.30517

<.0001 <.0001 <.0001 0.9161 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 -0.04075 -0.00038 -0.60255 0.11558 0.14289 0.12212 0.00481

<.0001 0.8377 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.01

P/B 1 0.33403 0.01884 0.04379 0.01953 -0.02752 -0.03733

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.09527 -0.00819 -0.05148 -0.07259 -0.03149

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Rating 1 0 0 0 0

1 1 1 1

180 dager avkastning S&P 1 0.58194 0.23711 -0.44568

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

180 dager 

S&P 

avkastning

Vest i 

BNP

Risikofri 

rente
Likviditet

Implisitt 

volatilitet

180 dager  

avkastning
Størrelse P/B Gjeldsgrad RatingCDS spend

Historisk 

volatilitet
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8. Forutsetninger for lineær regresjon 

Følgende forutsetninger for lineær regresjon skal oppfylles for at modellen skal kunne anvendes.  

1. Den avhengige variabel, CDS spendet, må være en lineær funksjon av de uavhengige 

variablene.  

 

2. Residualene er normalfordelte med et gjennomsnitt på null.  

 

3. Residualene er uavhengige.  

 

4. Homoskedastisitet: Residualen i en multippel regresjonsmodell er homoskedastisk hvis 

variansen til den betingede distribusjonen av          er konstant for        og er 

dermed ikke avhengige av verdien av          . Hvis ikke er de heteroskedastistiske.  

 

5. Den femte forutsetningen er at regressorene ikke kan ha perfekt multikollinearitet. 

Perfekt multikollinearitet vil si at en av regressorene er en perfekt lineær funksjon av de 

andre regressorene. Perfekt multikollinearitet er et problem fordi man ber modellen om å 

besvare et ikke logisk spørsmål. Grunnen til dette er at perfekt multikollinearitet skaper 

divisjon med null i OLS formlene.  

8.1. Modellkontroll 

De overnevnte forutsetninger for lineær regresjon skal være oppfylt for at modellen skal kunne 

anvendes. Modellkontroll er utført for modellen hvor aksjeavkastning og avkastning fra S&P 

500 indeksen beregnes som et 180 dagers glidende gjennomsnitt. For å undersøke hvorvidt CDS 

spendet faktisk er en lineær funksjon av parameterne ser vi på korrelasjonen i tabell 35 mellom 

CDS spendet og de uavhengige variablene.  
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Tabell 35 : Korrelasjonsmatrise 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Vi ser at det er en lineær sammenheng mellom alle de uavhengige variablene og den avhengige 

variabelen. Variablene P/B ratio og likviditet har en noe lav korrelasjon med CDS spendet, men 

vi finner allikevel at variablene er av relevant betydning for modellen fra et økonomisk 

perspektiv.  

Fra figur 22 ser vi fordelingen av residualene. 

Figur 22: Histogram for estimerte standardiserte residualer 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

*Bemerk at deler av aksene er skåret vekk for å fremme figurens informasjonsverdi 

CDS spend 1 0.6496 0.65892 -0.40204 -0.32338 -0.04462 0.22657 0.25074 -0.28364 -0.29315 -0.27663 0.07146

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.64562 -0.27954 -0.20538 -0.05455 0.1179 0.0564 -0.20447 -0.4311 -0.1893 -0.00082

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.6594

Implisitt volatilitet 1 -0.55163 -0.22344 -0.05432 0.10226 0.09477 -0.42124 -0.37997 -0.17583 0.23968

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

180 dager avkastning 1 0.1357 0.07102 -0.02892 0.00021 0.70522 0.3976 0.16801 -0.30517

<.0001 <.0001 <.0001 0.9161 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 -0.04075 -0.00038 -0.60255 0.11558 0.14289 0.12212 0.00481

<.0001 0.8377 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.01

P/B 1 0.33403 0.01884 0.04379 0.01953 -0.02752 -0.03733

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.09527 -0.00819 -0.05148 -0.07259 -0.03149

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Rating 1 0 0 0 0

1 1 1 1

180 dager avkastning S&P 1 0.58194 0.23711 -0.44568

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.25304 -0.13305

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.15648

<.0001

Likviditet 1

180 dager 

S&P 

avkastning

Vest i 

BNP

Risikofri 

rente
Likviditet

Implisitt 

volatilitet

180 dager  

avkastning
Størrelse P/B Gjeldsgrad RatingCDS spend

Historisk 

volatilitet
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Vi ser fra figuren at tyngdepunktet ligger omkring null, og distribusjonen av feilleddene ser ut til 

å følge en normalfordeling. Det vil si at forutsetning nummer 2 om at residualene må være 

normalfordelt med et gjennomsnitt på null er oppfylt. 

Figur 23: Residuals by predicted plot 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Figur 24: Residuals by predicted plot 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

*Bemerk at deler av aksene er skåret vekk for å fremme figurens informasjonsverdi 
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For å se om residualene er uavhengige med konstant varians ser vi først på figur 23 og 24, som 

viser residualene mot ”predicted” CDS spend. Figur 24 er skåret til slik at vi kan få et nærmere 

blikk på residualenes plassering. Dersom residualene er uavhengige ville vi observert en 

tilfeldig spredning av residualene omkring null for alle verdier av ”predicted” CDS spend. Det 

ser vi ikke er tilfellet her. Vi ser nemlig at residualene ser ut til å være avhengig av nivået på 

CDS spendet. Jo høyere nivå, desto høyere er feilleddet. Vi legger også merke til at det ser ut til 

være en del ekstreme verdier for residualleddet. Dette kan ha en negativ innvirkning på 

modellen, fordi OLS regresjon kan være meget sensitiv til ekstreme verdier. Vi kan derfor ikke 

konkludere med at forutsetning nummer 3 er helt oppfylt.  

Vi undersøker også residualene opp mot tid for å undersøke om det finnes stokastisk 

uavhengighet. 

Figur 25: Stokastisk uavhengighet 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Vi ser av figur 25 at særlig omkring 2009 later residualene til å være større enn i resten av 

perioden. Dette bryter også forutsetningen om uavhengighet.  

Vi undersøker derfor om datasettet inneholder autokorrelasjon. Autokorrelasjon innebærer at 

variansen for en gitt virksomhet kan være forskjellig på ulike tidspunkt. Vi gjennomfører derfor 
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en Durbin-Watson test for å undersøke dette nærmere, og ser at testobservatoren gir en verdi på 

0,025.   

Tabell 36: Durbin-Watson 

Durbin-Watson D 0.025 

Number of Observations 263572 

1st Order Autocorrelation 0.988 

 
*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

 

Observatorverdien ligger alltid i intervallet 0 og 4, hvor verdier lavere enn 1 eller høyere enn 3, 

ofte regnes som problematiske. En verdi på 2 viser ingen avhengighet.
40

 Det vil si at det finnes 

en større grad av autokorrelasjon mellom residualene i vår modell. Det at residualene avviker i 

perioden omkring 2009, kan dog skyldes at det er spesielle forhold under finanskrisen som 

driver dette fenomenet. 

Avhengighet kan også vise seg i form av heteroskedastiske residualer. Heteroskedastisitet 

handler om at variansen på et gitt tidspunkt kan være forskjellig for ulike virksomheter. Vi har 

gjort en White-test for å undersøke om variasjonen i residualene er homoskedastiske. En White-

test tester nullhypotesen om at variansen til residualene er homogen. Dersom p-verdien er meget 

lav er vi nødt til å forkaste nullhypotesen, og akseptere den alternative hypotesen om at 

variansen er heteroskedastisk. Det vil si at forutsetningen ikke overholdes, men dette er veldig 

vanlig ved bruk av paneldata innenfor økonomiske og finansielle områder.  

Tabell 37: White-test 

Test of First and Second Moment Specification 

DF Chi-Square Pr> ChiSq 

98 13790.4 <.0001 
 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

                                                      
40

 Wenstøp, Fred: “Statistikk og dataanalyse”, 2004.  
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Vi har funnet ut at det finnes både autokorrelasjon og heteroskedastisitet i modellen. For å 

korrigere for dette har vi gjennomført en Newey-West Standard Error regresjon. Newey-West 

metoden estimerer korrelasjoner mellom laggede residualer i samme gruppe. Fordi 

tidsavstanden mellom residualene blir større, faller korrelasjonen. Metoden påvirker ikke nivået 

på de estimerte parameterne, kun standardavvikene, og det er derfor t-verdiene i modellen faller. 

Vi ser av tabell 38 at parameterne er som før, men t-statistikken er noe redusert for de 

forklarende variabler. De fleste parameterne er fremdeles signifikante, foruten om likviditet og 

avkastning fra S&P 500 indeksen.  

Tabell 38: Heteroskedastisk konsistente regresjonsresultater 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av datamateriale 

Intercept 225,086

29,67 ***

Historisk volatilitet 6,411

15,59 ***

Implisitt volatilitet 5,384

9,18 ***

Avkastning -14418,1

-10,59 ***

Størrelse -15,79

-27,05 ***

P/B -0,889

-19,34 ***

Gjeldsgrad 1,1

31,69 ***

A -36,125

-24,22 ***

BBB -10,085

-6,8 ***

BB 171,406

27,98 ***

Avkastning S&P 500 -824,44

-0,61

Vekst i BNP 5,4

13,26 ***

Risikofri rente -17,716

-44,64 ***

Likviditet -0,608

-0,34

Adj. R-sq 0,637

Heteroskedasticity consistant standard errors
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Vedrørende forutsetning 5 om at det ikke skal finnes noen perfekt multikolinearitet ser vi på 

korrelasjonen mellom de uavhengige variablene, se tabell 35. Vi finner ikke noen perfekt 

multikollinearitet mellom noen av de uavhengige variablene. Korrelasjonen mellom ”180 dager 

avkastning” og ”180 dager S&P 500 avkastning” er på 0,71 som regnes som høy, samt 

korrelasjonen mellom implisitt og historisk volatilitet som ligger på 0,65. Korrelasjonen mellom 

vekst i BNP og ”180 dager S&P 500 avkastning” er noe høy, men vi finner ikke tegn på at det 

har noen innvirkning på resultatene fra regresjonsanalysen. Derfor kan vi konkludere med at 

forutsetning nummer 5, om ingen multikollinearitet er oppfylt.  

Etter å ha undersøkt hvorvidt forutsetningene for lineær regresjon er oppfylt, ser vi at det 

dessverre finnes en del svakheter med modellen. Nærmere bestemt fant vi ut at forutsetningen 

om at residualene skal være uavhengige, ikke overholdes. Det vil si at det er en annen ekstern 

faktor som driver endringen i residualene, som ikke er med i vår modell. Resultatet kan kanskje 

sammenlignes med resultatene til Collin-Dufresne et al. som fant at residualene primært var 

drevet av en enkelt felles faktor som ikke var identifisert. 

8.2. Robusthetsanalyse 

Vi har gjennom ovenstående analyser undersøkt robustheten til modellen med hensyn til 

kredittvurdering, kalenderår, og samtidig med at vi har undersøkt hvordan modellen reagerer på 

at variabler tilføres eller ekskluderes fra modellen. Sensitivitetsanalysen brukes til å kontrollere 

om modellen fremdeles fungerer dersom man endrer på forutsetningene. I tillegg kan man ved 

en slik analyse få oversikt over hvor følsomt CDS spendet er ovenfor endringer i de uavhengige 

variablene. En robusthetsanalyse vil dermed være et nyttig verktøy for å se hvordan 

usikkerheten i variablene påvirker CDS spendet. Dette er viktig informasjon når man skal tolke 

resultatene.  

Når regresjonen utføres for det enkelte kalenderår ser vi at forklaringskraften til modellen holder 

seg stabil i alle år, omkring 60 prosent, mens i 2011 ser vi at forklaringskraften er steget til 68 

prosent. Det vil si at forklaringskraften ikke er blitt svekket som følge av at datasettet deles inn 

etter kalenderår, se tabell 26. Det tas forbehold om at datasettet er basert på forholdsvis mindre 

observasjoner når datasettet deles inn i kalenderår. Utover dette er også de aller fleste variablene 
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statistisk signifikante på et 5 prosents nivå. Nivået til de estimerte parameterne endrer seg noe 

fra år til år. Det vil si at nivået på de forskjellige forklarende variabler er noe volatil avhengig av 

hvilken tidsperiode vi befinner oss i, derfor opplever vi denne variasjonen i de estimerte 

parameterne. Derfor vil modellen være best å bruke på årlig basis. En av grunnene til at 

parameterne endrer seg, er trolig på grunn av den finansielle krisen som har rammet markedet i 

store deler av tidsperioden vi fokuserer på. Fordi at forklaringskraften til modellen holder seg på 

et stabilt, relativt høyt nivå, vil vi konkludere med at modellen fanger opp veldig mange av de 

faktorene som påvirker nivået på CDS spendet selv om de estimerte parameterne er mindre 

stabile.  

Når vi varierer med å benytte implisitt og historisk volatilitet, beholder modellen nivået av 

forklaringskraft i begge tilfeller i alle scenarioer, se tabell 13-16. Maksimal endring er på kun 1 

prosent i forklaringskraften. Resultatene fra regresjonsanalysene for den enkelte 

kredittverdighet, viser at forklaringskraften også her holder seg på 60 prosent nivået for de fire 

klassene. Alle parameterne holder seg på samme nivå uavhengig av kredittverdighet, selv om 

effekten er noe sterkere ved lavere kredittverdighet, se tabell 19.  

Konklusjon  

Robusthetsanalysen er nødvendig å utføre fordi resultatene i den fundamentale analysen bygger 

på flere antagelser, og vil dermed inneholde en viss usikkerhet. Vi har på bakgrunn av dette 

gjennomført en robusthetsanalyse av modellen for å testet om mindre endringer i 

forutsetningene for modellen påvirker resultatene. Robustkontrollen viser at forklaringskraften i 

modellen avviker lite når datasettet deles inn etter kredittverdighet og etter kalenderår. 

Resultatene bekrefter dermed modellens robusthet. Kort oppsummert er modellen meget robust, 

men vi ser en tendens til at modellen gjerne vil gi best utslag på årlig basis, fordi de ulike 

variablene kan endre seg mye fra år til år.  
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9. Ytterligere regresjonsresultater 

Vi har i analysene frem til nå ikke tatt hensyn til virksomhetens industri. Det kan derfor være 

aktuelt å kikke på hvordan resultatene vil endre seg dersom man deler datasettet inn i finansiell 

og ikke-finansiell sektor. De finansielle virksomhetene bruker gjeld, kredittderivat og andre 

finansielle instrumenter som en del av sin daglige drift, i motsetning til ikke-finansielle 

virksomheter som bruker finansielle instrumenter i større grad til å finansiere seg. 

Finansielle virksomheter er svært utbredt på kredittderivat markedet, fordi virksomhetene er mer 

eksponert ovenfor kredittrisiko, og vil derfor beskytte seg mot denne risikoen. Vi velger derfor å 

dele inn virksomhetene i finansiell og ikke-finansiell sektor for å undersøke om deres 

forskjellige profiler har noen vesentlig betydning for prissetting av kredittrisiko, og eventuelt 

om noen av parameterne er av større betydning for finansielle virksomheter og omvendt. 

Nedenstående figur viser inndeling av finansielle og ikke-finansielle virksomheter over perioden 

2006 til 2011.     

Figur 26: Finansiell og ikke-finansiell sektor på CDS markedet globalt 

Milliarder US dollar 

 

*Bank of International Settlements  

Som vi kan se fra figuren utgjør finansielle institusjoner flertallet på CDS markedet. Den 

finansielle sektoren omfatter virksomheter som formidler ulike typer finansiering, og som på 
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fordelingen av de ulike typer institusjoner innenfor finansiell sektor, kan dette demonstreres i et 

diagram etter om man kjøper eller selger CDS kontrakter. 

Figur 27: Kjøpere av CDS kontrakter inndelt etter institusjons type, 2011 

 

*Bank of International Settlements  

Figur 28: Selgere av CDS kontrakter inndelt etter institusjons type, 2011 

 

*Bank of International Settlements  

Typisk for den finansielle sektoren er central counterparties, banker og forsikrings institusjoner 

som utgjør størst markedsandel av kjøp og salg av kredittderivat.  

Videre gjennomførte vi en analyse for å undersøke om noen av parameterne var av større 

betydning for finansielle virksomheter og omvendt for å forklarer CDS spendet. For analysen 

med virksomheter innenfor den finansielle sektoren, deltok 20 av de 131 virksomhetene fra 

datasettet vårt, og alle hadde en kredittverdighet høyere enn A. For ikke-finansielle 

virksomheter inngår et større utvalg av forskjellige industrier. For de 111 virksomhetene som 
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inngikk i regresjonsanalysen, fordelte disse seg på kredittvurderinger fra AAA til BB. Analyse 

med finansielle og ikke-finansielle virksomheter oppnådde følgende resultat.     

Tabel 39: Regresjonsanalyse for finansielle og ikkke-finansielle virksomheter 

 

*Eget bidrag på bakgrunn av eget datamateriale   

Fra ovenstående tabell ser vi at ved å ekskludere ikke-finansielle virksomheter, oppnår analysen 

en markant forbedring. Regresjonsmodellen gir en forklaringskraften på nesten 70 prosent. 

Dette utgjør en positiv endring på ca. 7 prosent i forhold til regresjonsanalysen hvor 

virksomhetene ikke er inndelt etter sektor, se tabell 33. For ikke-finansielle virksomheter holdt 

forklaringskraften seg på et mer stabilt nivå i forhold til det opprinnelige resultatet i tabell 29, 

hvor forklaringskraften var på 63,1 prosent. Forklaringskraften har hatt en positiv endring på 1 

prosent ved å ekskluderer finansielle virksomheter. Dette er ikke et markant resultat, men vi 

velger likevel å nevne dette.  

Intercept 907.639 32.388

75.520 *** 11.330 ***

Historisk volatilitet 7.209 5.057

128.990 *** 84.690 ***

Implisitt volatilitet 2.207 12.445

30.440 *** 244.240 ***

Lagged avkastning -16773.000 -13279.000

-28.680 *** -70.820 ***

Størrelse -93.432 -1.023

-67.370 *** -4.480 ***

P/B -8.703 -0.770

-12.160 *** -45.330 ***

Gjeldsgrad 2.683 1.153

56.200 *** 110.260 ***

A 21.296 -20.354

9.040 *** -24.650 ***

BBB 8.806

9.870 ***

BB 168.980

133.060 ***

Lagged avkastning S&P 500 -3608.717 7003.456

-1.910 19.830 ***

Vekst i BNP 21.251 4.298

48.760 *** 50.880 ***

Risikofri rente -20.912 -12.633

-23.620 *** -77.590 ***

Likviditet 33.737 -17.546

16.200 *** -42.330 ***

Adj R-Sq 0.697 0.651

Finansielle virksomheter
Ikke finansielle 

virksomheter
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Implisitt volatilitet ser ut til å ha en større betydning for CDS spendet for ikke-finansielle 

virksomheter. Når vi ser på deskriptiv statistikk for de to datasettene, ser vi at implisitt volatilitet 

i gjennomsnitt er høyere for finansielle virksomheter. Derfor er det logisk at koeffisienten for 

finansielle virksomheter er lavere, se Appendiks C.      

Lønnsomhetsparameterne som størrelse, P/B ratio og gjeldsgrad har en vesentlig større 

innvirkning på CDS spendet for finansielle virksomheter enn for ikke-finansielle virksomheter. 

Størrelse variabelen viser betraktelig endring i forhold til ikke-finansielle virksomheter, og fra 

den opprinnelige regresjonsmodellen. Med en økning på 75 prosent for de finansielle 

virksomhetene, viser dette at de største virksomhetene i datasettet er finansielle virksomheter. Jo 

større virksomheten er, desto mindre er CDS spendet. Dette henger sammen med at store 

virksomheter som eksempel banker og finansierings institutter, mindre sannsynlig vil gå 

konkurs enn virksomheter som ikke er innenfor finansiell sektor. En mulig årsak til dette er at 

verdensøkonomien avhenger av at bankene fungerer, slik at økonomien ikke vil kollapse ved 

konkurs hos disse. I tilfeller av lavkonjunktur og dårlig økonomisk helse for virksomhetene, vil 

staten mest sannsynlig gripe inn. Finansielle virksomheter er som vi ser, meget sensitive til 

endringer i markedsverdi.   

Hvis vi videre sammenligner P/B ratio i forhold til tabell 33, ser vi at den ikke-finansielle sektor 

oppnår noe samme resultat. I motsetning til finansielle virksomheter som oppnår en parameter 

på -12,07. Dette betyr at de finansielle virksomhetene er mer sensitive til endringer i P/B ratio. 

Det samme gjelder for endringer i gjeldsgrad.    

Likviditetsvariabelen blir negativ for ikke-finansielle virksomheter, mens den blir positiv for 

finansielle virksomheter. Fordi vi forventer at denne variabelen vil pådra seg et positivt fortegn, 

er det usikkert hvorfor denne blir negativ. Parameteren øker med 42 prosent fra den 

opprinnelige analysen til regresjonsanalysen for den finansielle sektoren. Dette henger sammen 

med at finansielle institutter besitter mye gjeld, da deres daglige drift er utlån av penger. Det vil 

derfor være naturlig at denne type virksomheter vil ha en høy gjeldsgrad, og det er dermed mer 

alvorlig for dem dersom kapitalkostnadene stiger.  
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Oppsummering 

Finansielle virksomheter utgjør kun 15 prosent av datasettet, men utgjør en vesentlig forskjell i 

parameterne. Analysen oppnår markant bedre resultater i regresjonsanalysen. Flere av 

parameterne endres drastisk, og avviker både fra tidligere resultater og fra analysen av ikke-

finansielle virksomheter. Som tidligere nevnt opererer vi i en tidsperiode preget av mye støy og 

finansiell uro. Analysen kan dermed sies at de finansielle virksomhetene var mest utsatt i den 

finansielle krisen. Dette kan komme av at sektoren sitter på betydelige gjeldsposter og derfor er 

meget sensitive til små endringer i omgivelsene, både eksternt og internt. Resultatene var ikke 

helt overraskende da vi hadde forventninger om at den finansielle sektoren var mer utsatt enn 

ikke-finansiell sektor.  

10. Diskusjon 

Som vi har sett har utestående beløp på markedet for kredittderivater vokst seg enda større de 

siste årene til tross for den finansielle krisen markedet har vært utsatt for. CDS kontrakter 

handles på et utall forskjellige underliggende aktiver, hvilket gjør det komplisert å sette en pris 

på kredittrisikoen forbundet hermed. Vi har gjennom avhandlingen forsøkt å identifisere de 

viktigste faktorene som driver CDS spendet. Med utgangspunkt i relevant økonomisk teori og 

tidligere empiriske undersøkelser har vi estimert en empirisk modell for å fastsette hvilke 

faktorer som er med på å bestemme nivået på CDS spendet.  

Resultatene våre viser at aksjevolatilitet er en av de viktigste faktorene for nivået på CDS 

spendet, og spiller en avgjørende rolle i modellen. Vi har inkludert både implisitt og historisk 

volatilitet, og begge volatilitetsmål tilfører stor forklaringskraft til CDS spendet. Når vi 

inkluderer volatilitetene sammen med de resterende variablene i modellen, økes 

forklaringskraften uavhengig av om de sees i sammenheng med lønnsomhetsvariabler, 

kredittvurdering eller makroøkonomiske forhold.  

Lønnsomhetsvariablene gjeldsgrad, størrelse og P/B ratio har også en viktig innflytelse på CDS 

spendet. Som vi forventet av økonomisk teori stiger nivået på CDS spendet med gjeldsgraden, 

mens spendet reduseres med P/B ratio. Resultatene er også sterkt signifikante. Vi forventet at 
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CDS spendet ville stige med størrelsen på virksomheten, men resultatene viser at den estimerte 

koeffisienten for størrelse variabelen er signifikant negativ. Det vil si at jo større virksomheten 

er, desto mindre er CDS spendet. Fenomenet kan forklares med ”too big to fail” effekten, som 

tidligere beskrevet. Vi konkluderer derfor med at variabelen inneholder viktig informasjon 

vedrørende CDS spendet selv om forholdet mellom dem ikke stemte overens med våre 

innledende forventninger.  

Aksjeavkastning påtok seg motsatt fortegn enn hva vi forventet, og var meget signifikant. Vi 

fant dessuten ikke noen lineær sammenheng mellom aksjeavkastning og CDS spend når vi så på 

korrelasjonen mellom dem. Fordi dette strider i mot våre forventninger og økonomisk intuisjon 

har vi undersøkt fenomenet nærmere. Vi forsøkte først å se på korrelasjonen mellom CDS 

spendet og aksjeavkastning inndelt etter kredittvurdering, men fant ikke at dette utgjorde noen 

relevant forskjell. Derfor forsøkte vi å teste modellen for hvert kalenderår for å undersøke om 

det kunne være finanskrisen som påvirket resultatet. Vi fant dessverre at aksjeavkastning hadde 

en positiv innvirkning på CDS spendet både før, under og etter krisen, og kunne derfor ikke 

konkludere med at tidseffekten var årsaken. Da verken aksjeavkastning eller avkastning fra S&P 

500 indeksen ga det forventede resultatet, forsøkte vi å se på effekten av de to variabler 

sammen, mot spendet, da korrelasjonen mellom de to avkastningsmål er relativt høy, og 

mulitkolinearitet eventuelt kunne forårsake en upresis estimering av parameterne. Korrelasjonen 

med CDS spendet viste seg fremdeles å være negativ. Dersom vi beregnet avkastning som et 

ukentlig glidende gjennomsnitt, og så på korrelasjonen mellom samlet avkastning og CDS 

spend, fant vi at korrelasjonen ble svak negativ. Ved å beregne et ukentlig glidende 

gjennomsnitt av avkastning fjernes en del støy fra variabelen, og dette kan være årsaken til at vi 

derfor nå observerte en negativ korrelasjon. Fenomenet fanget vår interesse og vi valgte derfor å 

undersøke dette i nærmer detalj.  

I tidligere forskning på området price discovery på de forskjellige finansielle markeder er det 

stor konsensus om at prisoppdagelse oppstår på aksjemarkedet før det registreres på CDS 

markedet. På bakgrunn av dette beregnet vi aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 

indeksen som et 180 dagers glidende gjennomsnitt, og regresserte dette mot CDS spendet. Vi 

observerte nå at aksjeavkastning hadde en negativ innvirkning på CDS spendet, og oppnådde en 
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forklaringskraft i overkant av 15 prosent. Ved å inkludere denne avkastningsvariabelen i vår 

totale regresjonsmodell, oppnår avkastningsvariablene det forventede fortegn, og er statistisk 

signifikante. Denne metoden støttes av andre forskere, og benyttes også blant annet av Campbell 

og Taksler.  

Kredittvurdering inngår også i modellen, og er også meget relevant for CDS spendet. Jo lavere 

kredittvurdering, desto høyere kredittspend. Kredittvurdering tilfører omtrent like stor 

forklaringskraft til modellen som lønnsomhetsvariablene gjør. Vi fant en viss sammenheng 

mellom kredittvurdering og lønnsomhetsvariablene. Vi observerte en tendens til at jo høyere 

kredittvurdering, desto mer sensitiv var CDS spendet til endring i lønnsomhetsvariablene, særlig 

når det gjaldt gjeldsgrad og størrelse.  

De makroøkonomiske variablene risikofri rente, avkastning fra S&P 500 indeksen og vekst i 

BNP, er også med på å fastsette CDS spendet. Gode makroøkonomiske forhold er med på og 

redusere CDS spendet, fordi virksomhetens ”omgivelser” er sunne. Likviditetsvariabelen 

forsøker å fange ”flight to liquidity” effekten, og beregnes som forskjellen mellom en 3 

måneders swap rente og den 3 månedlige risikofrie rente. Likviditetsvariabelen er forventet å 

øke spendet fordi det blir dyrere for virksomhetene å refinansiere seg ved en ”flight to 

liquidity.” Ved å regressere likviditetsvariabelen mot CDS spendet observerte vi at den hadde en 

signifikant positiv innvirkning i nivået på spendet. I den totale modellen observerte vi at 

variabelen var noe sensitiv til enkelte andre variabler, og særlig til implisitt volatilitet. Dette 

førte til fortegnsskifte på koeffisienten. Korrelasjonen mellom likviditet og implisitt volatilitet 

var noe høy, og derfor forstyrret variabelen det estimerte parametere for likviditet i noen av 

scenarioene. I den endelige modellen hvor historisk lagged avkastning ble benyttet, påtok 

parametere seg et negativt fortegn. Korrelasjonen mellom CDS spendet og likviditet er dog 

negativ, derfor vil vi påpeke at den enkelte variabels fortegn ikke er det essensielle, men derimot 

den totale modellen. Som ved likviditet, er også variabelen vekst i BNP sensitiv til 

virksomhetens aksjevolatilitet. Ved univariate regresjon og ved å se på korrelasjon, observerer 

vi det forventede forhold med CDS spendet, mens det i den totale modellen oppstår et 

fortegnsskifte i det estimerte parametere for vekst i BNP. Dette kan forklares med en noe høy 
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korrelasjonen mellom vekst i BNP og historisk volatilitet som forstyrrer beregningen av 

parametere for vekst i BNP.  

Avkastning fra S&P 500 indeksen ble også i siste omgang beregnet som aksjeavkastning, 

nemlig som et 180 dager glidende gjennomsnitt, og variabelen viser seg å være viktig for 

modellen.  

Våre resultater er i stor grad konsistent med tidligere forskning, men det er allikevel noen små 

forskjeller. Hverken Benkert, Ericsson et al. eller Campbell og Taksler fant noen signifikant, 

robust likviditetseffekt i sin analyse. Grunnen til at vi finner en sterkere likviditetseffekt i 

motsetning til de andre, kan være at markedsforholdene som følge av finanskrisen er meget 

annerledes for vår analyse.  

Benkert sine resultater foreslår at implisitt volatilitet har en større innvirkning på CDS spendet 

enn historisk volatilitet. Vi observerer ikke dette mønsteret i vår analyse da begge volatilitetsmål 

er sterkt signifikante og bytter på og dominere hverandre avhengig av hvilke andre variabler 

som inngår i modellen. Som Campbell og Taksler benytter vi historisk lagged aksjeavkastning i 

vår modell, og finner tilsvarende resultater at historisk aksjeavkastning har en signifikant 

reduserende effekt på CDS spendet. Vi har benyttet andre variabler for å måle lønnsomhet enn 

hva Benkert har benyttet, fordi hans resultater ikke var helt optimale. Våre lønnsomhetsvariabler 

ser derimot ut til å fange opp store deler av CDS spendet, og er meget signifikante med det 

forventede fortegn.  

Vårt datautvalg består av virksomheter innenfor mange forskjellige industrier, deriblant 

finansiell sektor. Fordi finansielle virksomheter bruker gjeld og finansielle instrumenter som en 

del av sin daglige drift, ikke bare som finansieringsform, synes vi det ville være interessant å 

undersøke hvorvidt de ulike parameterne var av forskjellig betydning for disse virksomhetene. 

Det er dessuten disse virksomhetene som i stor grad benytter CDS kontrakter. Vi utførte derfor 

en regresjonsanalyse for kun finansielle virksomheter, og kun for ikke-finansielle virksomheter. 

Resultatene viste at parameterne for de finansielle virksomhetene var mye sterkere enn for de 

ikke-finansielle virksomhetene. Samt at modellens forklaringskraft var omkring 10 prosent 

høyere for de finansielle virksomhetene. Grunnen til at finansielle virksomheter ser ut til å være 
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mer sensitive til endringer i variablene, kan være at de i større grad er eksponert mot 

kredittrisiko gjennom bruken av finansielle instrumenter i deres daglige drift.  

Resultatene våre er også svært robuste, det vil si at de er lite sensitive i forhold til små endringer 

i modellen. Vi delte inn datasettet i kalenderår og utførte modellen for det enkelte år, samt delte 

datasettet inn etter kredittverdighet. Det var litt variasjon i nivået på enkelte parametere, men de 

holdt seg signifikante og forklaringskraften til modellen holdt seg på samme nivå gjennom i alle 

årene, også på tvers av kredittvurdering klassene. I kapittel 8.1 under Modellkontroll, kunne vi 

se at det var noen få overtredelser av forutsetningene for lineær regresjon, og vi er 

oppmerksomme på at det skaper en del svakheter ved vår modell.  

Perspektivering 

Vi har valgt noen forskjellige forklaringsvariabler enn det som er blitt brukt i tidligere empiriske 

analyser. Eksempelvis variablene størrelse og P/B ratio. Benkert på sin side benyttet for 

eksempel rentedekningsgrad og EBIT/Net sales som mål for virksomhetens lønnsomhet og evne 

til å møte betalingsforpliktelser. Begge variablene påtar seg feil fortegn og er ikke signifikante. 

Vi valgte derfor å måle den samme effekten gjennom noen andre variabler. Som resultatene 

foreslår, ser vi at både størrelse og P/B ratio har en signifikant innvirkning på CDS spendet. 

Begge variabler er med på og minske spendet. Grunnen til at disse variablene gir mer 

signifikante resultater kan være at dette er mer markedsrettede mål på lønnsomhet, isteden for 

regnskapsmessige. P/B ratio uttrykker markedets forventninger til fremtidig lønnsomhet og 

vekst. Størrelse som måles som logaritmen av markedsverdien til selskapet, er også meget 

markedsorientert. Resultatene viser at jo større virksomhet er, desto mindre er kredittrisikoen. 

Dette henger tett sammen med at jo større virksomheten er, desto mer kapital har kreditor 

investert, og desto viktigere er det for dem å unngå at virksomheten går konkurs. En konkurs vil 

føre til betydelig større tap for kreditor enn dersom en mindre virksomhet, hvor mindre kapital 

er investert, går konkurs. De tydelige resultatene fra regresjonsanalysen indikere at mer 

markedsrettede mål på lønnsomhet har større betydning for fastsettelse av CDS spendet, enn de 

regnskapsbaserte lønnsomhetsmålene. Ulempen bak dette er at markedet fort kan overvurdere 

virksomhetens lønnsomhet, og at man dermed ikke klarer å fange den faktiske kredittrisikoen 

forbundet med virksomheten.  
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Vår anvendelse av aksjeavkastning i modellen er beregnet på grunnlag av forutsetningen om at 

prisoppdagelse først oppstår på aksjemarkedet. Argumentet om at prisoppdagelse oppstår på 

aksjemarkedet og dermed leder CDS markedet, støttes opp av relevant forskning på området 

prisoppdagelse. For å lage et godt grunnlag for valget vårt, fortok vi en univariate 

regresjonsanalyse av aksjeavkastning mot CDS spend, og avkastning fra S&P 500 indeksen mot 

CDS spendet. Vi fant at både aksjeavkastning og avkastning fra S&P 500 indeksen har 

signifikant innflytelse på CDS spendet. Grunnen til at vi valgte akkurat 180 dagers glidende 

gjennomsnitt, er fordi denne metoden ble brukt av Campbell og Taksler.  

Man kan også diskutere om det valgte mål for den risikofrie rente er den mest riktige. Vi har 

brukt en US treasury yield som mål på risikofri rente i vår analyse. Dette er også det mål som 

brukes i andre relevant empiriske analyser. I praksis vet vi denne renten faktisk regnes å være 

for lav på grunn av skatte- og reguleringsmessige forhold, og at det derfor er LIBOR renten som 

regnes som den risikofrie alternativkostnaden for virksomheter i praksis. Dette kan derfor være 

en svakhet ved modellen.  

Fordi vi valgte å hente vårt utvalg av virksomheter fra CDX NA IG indeksen inneholder 

datagrunnlaget kun investment-grade virksomheter, det vil si ingen virksomheter med lavere 

kredittvurdering enn BB. Dermed fanger ikke modellen hvordan variablene slår ut på CDS 

spendet for virksomheter med lavere kredittvurdering. Det kan tenkes at endringer i 

lønnsomhetsvariablene er enda mer sensitive for virksomheter med lavere kredittvurdering. Vi 

observerte at jo lavere kredittvurdering, desto mer sensitiv blir CDS spendet til endringer i 

variablene for vårt datasett. En stor del av CDS spendet står fremdeles uforklart. Modellen 

fanger kun 63 prosent av prisen på kredittrisiko.  
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11. Konklusjon 

En credit default swap brukes ofte som et mål på virksomhetens kredittrisiko. Vi har gjennom 

denne avhandlingen forsøkt å finne ut hvilke determinanter som er avgjørende for CDS spendet, 

og hvordan disse determinantene påvirker størrelsen på CDS spendet. Vi fant at CDS spendet er 

meget sensitiv til endringer i aksjevolatilitet, både historisk og implisitt opsjonsvolatilitet. 

Volatilitetene står for omkring halvparten av forklaringskraften til modellen. Det er veldig 

spesielt med vår analyse fordi ingen av de tidligere analysene har avdekket en så sterk 

sammenheng mellom CDS spendet og volatilitet. De resterende teoretiske determinantene fra 

Mertons strukturelle modell for prising av kredittrisiko; risikofri rente og gjeldsgrad har også en 

viktig innvirkning på CDS spendet. Dette er også blitt bekreftet av flere andre relevante 

forskere. Når det gjelder de virksomhetsspesifikke variablene, aksjeavkastning, størrelse og P/B 

ratio, har disse også signifikant innvirkning på CDS spendet.  

Vi fant også en viss sammenheng mellom lønnsomhetsvariablene og kredittverdighet. Vi 

observerte en tendens til at jo lavere kredittverdighet, desto mer sensitiv var CDS spendet mot 

endringer i lønnsomhetsvariablene. Vi fant også ut at når vi kun kikket på finansielle 

virksomheter, var CDS spendet mer sensitiv til endringer i lønnsomhetsvariablene. Dette er 

naturlig fordi finansielle virksomheter sitter på betydelig større gjeldsposter og andre finansielle 

instrumenter, da dette er en del av deres daglige drift. De estimerte parameterne for vekst i BNP 

og likviditet mot CDS spendet, påtok seg det forventede fortegn, og var statistisk signifikante. 

De to variablene viste seg også å ha en viss sammenheng med volatilitet, fordi deres opptreden i 

modellen påvirkes av at henholdsvis historisk og implisitt volatilitet inkluderes.  

Vi lærte gjennom tidligere forskning at prisoppdagelse oppstår på aksjemarkedet først, og derfor 

leder CDS markedet. Derfor beregnet vi et 180 dagers glidende gjennomsnitt av aksjeavkastning 

og avkastning fra S&P 500 indeksen til å benytte i modellen. Dette gav signifikante resultater, 

og vi observerte at historisk aksjeavkastning er med på og minske CDS spendet. Metoden og 

resultatene støttes opp av flere relevante forskere, blant annet Campbell og Taksler. Dette gjorde 

vi fordi vi ikke kunne finne et lineært forhold mellom daglig aksjeavkastning og kredittrisiko. 

Når aksjeavkastning beregnes som et glidende gjennomsnitt på de forutgående 180 dager, fant vi 

et negativt lineært forhold med CDS spendet. Vi tror at grunnen til dette er at aksjeavkastning er 
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mer volatil i forhold til CDS spendet, og inneholder en del støy i tillegg til at ny informasjon 

opptas tidligere på aksjemarkedet enn på CDS markedet.  

Vi gjennomførte en robusthetsanalyse hvor vi delte inn datasettet etter kalenderår, og fant at 

forklaringskraften til modellen var stabil gjennom hele perioden. Vi observerte noen endringer i 

de enkelte parametere som kan bety at modellen er best å bruke på årlig basis, fordi parameterne 

avhenger av tidsperioden. Grunnen til at vi observerer disse endringene i de estimerte 

parameterne kan ha en sammenheng med at tidsperioden inneholder flere år hvor markedet var i 

en finansiell krise. Modellkontrollen avslørte også en del svakheter med modellen vår, og det 

viste seg at forutsetningen om at residualene skal være uavhengige ikke overholdes. Residualene 

ser ut til å avhenge av nivået på CDS spendet, og vi observerte også at residualene avvek mye 

omkring 2009. Fordi vi fant tegn på både autokorrelasjon og heteroskedatsiske i residualene, 

gjennomførte vi en Newey West Standard Error regresjon for å korrigere for dette. Vi så at –

verdien falt litt, men at de fleste variabler fremdeles er statistisk signifikante. Det skal sies at 

likviditetsvariabelen og avkastning fra S&P 500 indeksen, dog ikke er signifikante ved denne 

metoden.  

For å oppsummere vil vi fremheve volatilitet som den avgjørende faktor for nivået på CDS 

spendet. Kredittverdighet og lønnsomhetsfaktorene viste seg å ha en nær sammenheng, fordi de 

bidro med omtrent like stor forklaringskraft til modellen. De makroøkonomiske faktorene er 

også viktig for å fastsette nivået på CDS spendet. Den risikofrie rente strukturen er av størst 

betydning for modellen, mens vekst i BNP, likviditet og S&P 500 indeksen bidrar også til økt 

forklaringskraft.  
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Appendiks A: Virksomheter i analysen 

 

Abbott Laboratories Health Care 

Aetna Inc Health Care 

Alcoa Inc Materials 

Allstate Corp Financials 

Altria Group Inc Consumer Staples 

American Express Co Financials 

American Intl Group Inc Financials 

Amgen Inc Health Care 

Anadarko Petroleum Corp Energy 

Apache Corporation Energy 

Arrow Electronics Inc Technology  

AT&T Inc Telecommunications Services 

AutoZone Inc Consumer Discretionary 

Avnet Inc Technology  

Baker Hughes Inc Energy 

Bank of America Corp Financials 

Baxter International Inc. Health Care 

Boeing Company Industrials 

BorgWarner Consumer Discretionary 

Boston Scientific Health Care 

Bristol-Myers Squibb Health Care 

CA, Inc. Information Technology 

Campbell Soup Consumer Staples 

Capital One Financial Financials 

Cardinal Health Inc. Health Care 

Carnival Corp. Consumer Discretionary 

Caterpillar Inc. Industrials 

CBS Corp. Consumer Discretionary 

CenturyLink Inc Telecommunications Services 

Chevron Corp. Energy 

Chubb Corp. Financials 

CIGNA Corp. Health Care 

Citigroup Inc. Financials 

Coca-Cola Enterprises Consumer Staples 

Computer Sciences Corp. Information Technology 

ConAgra Foods Inc. Consumer Staples 

ConocoPhillips Energy 

Consolidated Edison Utilities 
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Cooper Industries Industrials 

Corning Inc. Industrials 

CSX Corp. Industrials 

CVS Caremark Corp. Consumer Staples 

D. R. Horton Consumer Discretionary 

Deere & Co. Industrials 

Dell Inc. Information Technology 

Devon Energy Corp. Energy 

Diamond Offshore Drilling Energy 

Dominion Resources Utilities 

Dow Chemical Materials 

DTE Energy Co. Utilities 

Du Pont (E.I.) Materials 

Duke Energy Utilities 

Eastman Chemical Materials 

Emerson Electric Industrials 

Entergy Corp. Utilities 

Exelon Corp. Utilities 

FedEx Corporation Industrials 

FirstEnergy Corp Utilities 

Ford Motor Consumer Discretionary 

General Dynamics Industrials 

General Electric Industrials 

General Mills Consumer Staples 

Genworth Financial Inc. Financials 

Gilead Sciences Health Care 

Goldman Sachs Group Financials 

Goodrich Corporation Industrials 

Goodyear Tire & Rubber Consumer Discretionary 

Halliburton Co. Energy 

Hartford Financial Svc.Gp. Financials 

Heinz (H.J.) Consumer Staples 

Hewlett-Packard Information Technology 

Home Depot Consumer Discretionary 

Honeywell Int'l Inc. Industrials 

Humana Inc. Health Care 

International Bus. Machines Information Technology 

International Paper Materials 

Interpublic Group Consumer Discretionary 

JPMorgan Chase & Co. Financials 

Kraft Foods Inc-A Consumer Staples 
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Kroger Co. Consumer Staples 

Lilly (Eli) & Co. Health Care 

Limited Brands Inc. Consumer Discretionary 

Lincoln National Financials 

Lockheed Martin Corp. Industrials 

Loews Corp. Financials 

Lowe's Cos. Consumer Discretionary 

Macy's Inc. Consumer Discretionary 

Marathon Oil Corp. Energy 

Marriott Int'l. Consumer Discretionary 

Marsh & McLennan Financials 

Masco Corp. Industrials 

Mattel Inc. Consumer Discretionary 

McDonald's Corp. Consumer Discretionary 

McKesson Corp. Health Care 

MeadWestvaco Corporation Materials 

Medtronic Inc. Health Care 

Merck & Co. Health Care 

MetLife Inc. Financials 

Morgan Stanley Financials 

Motorola Solutions Inc. Information Technology 

Newell Rubbermaid Co. Consumer Discretionary 

News Corporation Consumer Discretionary 

Nordstrom Consumer Discretionary 

Norfolk Southern Corp. Industrials 

Northrop Grumman Corp. Industrials 

Pfizer Inc. Health Care 

Pitney-Bowes Industrials 

Raytheon Co. Industrials 

Ryder System Industrials 

Safeway Inc. Consumer Staples 

Sara Lee Corp. Consumer Staples 

Sempra Energy Utilities 

Sherwin-Williams Consumer Discretionary 

Simon Property Group Inc Financials 

SLM Corporation Financials 

Southwest Airlines Industrials 

Stanley Black & Decker Consumer Discretionary 

Target Corp. Consumer Discretionary 

Time Warner Inc. Consumer Discretionary 

Transocean LTD Energy  
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Tyson Foods Consumer Staples 

United Parcel Service Industrials 

Valero Energy Energy 

Verizon Communications Telecommunications Services 

Wal-Mart Stores Consumer Staples 

Walt Disney Co. Consumer Discretionary 

Wells Fargo Financials 

Whirlpool Corp. Consumer Discretionary 

Xerox Corp. Information Technology 

XL Capital Financials 
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Appendiks B: Korrelasjon mellom tidsseriene  

 

Korrelasjonsmatrise 2006 

 

Korrelasjonsmatrise 2007 

 

  

CDS spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.25534 0.44342 0.00029 -0.384 0.16315 0.25125 0.0003 0.03118 0.01494 0.00034

<.0001 <.0001 0.9491 <.0001 <.0001 <.0001 0.9484 <.0001 0.0011 0.9417

Historisk volatilitet 1 0.81471 -0.00975 -0.2508 0.10567 -0.21967 0.00336 -0.02538 0.01704 0.03591

<.0001 0.0334 <.0001 <.0001 <.0001 0.4637 <.0001 0.0002 <.0001

Avkastning 1 -0.04418 -0.2921 0.09798 -0.13009 -0.01281 0.00666 0.07522 0.07476

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0052 0.1466 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.0075 0.00487 0.00685 0.43459 -0.02838 -0.02043 0.00951

0.1021 0.288 0.1354 <.0001 <.0001 <.0001 0.0381

P/B 1 -0.07173 -0.00072 0.0031 -0.0162 -0.01112 -0.00207

<.0001 0.8753 0.4988 0.0004 0.0153 0.6519

Gjeldsgrad 1 0.1994 0.00277 -0.00956 -0.04126 -0.03722

<.0001 0.5462 0.037 <.0001 <.0001

Implisitt volatilitet 1 0.00007 -0.00156 -0.00063 0.00147

0.9885 0.7338 0.8904 0.7484

Avkastning S&P 500 1 -0.06455 -0.02506 0.02641

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.56255 0.23765

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.48138

<.0001

Likviditet 1

CDS spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.47725 0.55255 -0.02301 -0.307 -0.04834 0.30413 -0.00311 0.12197 -0.18874 0.19916

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.4966 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.71146 -0.00924 -0.2655 0.00916 0.03532 -0.00385 0.15929 -0.31287 0.26029

<.0001 0.0433 <.0001 0.0451 <.0001 0.4004 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 -0.07613 -0.2112 -0.05344 0.11334 -0.04896 0.28417 -0.36477 0.39871

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.00869 0.016 -0.01249 0.59247 -0.02641 -0.01096 0.00174

0.0573 0.0005 0.0063 <.0001 <.0001 0.0165 0.7043

P/B 1 -0.03681 0.02312 0.00446 -0.01818 0.02397 -0.01556

<.0001 <.0001 0.329 <.0001 <.0001 0.0007

Gjeldsgrad 1 0.28386 0.00577 -0.02707 0.02469 -0.02167

<.0001 0.2067 <.0001 <.0001 <.0001

Implisitt volatilitet 1 0.00006 0.00203 -0.00478 0.0079

0.9889 0.6578 0.2963 0.0841

Avkastning S&P 500 1 -0.0292 -0.03016 0.01943

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 -0.36183 0.37557

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 -0.80331

<.0001

Likviditet 1
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Korrelasjonsmatrise 2008 

 

 

Korrelasjonsmatrise 2009 

 

 

 

 

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.65245 0.65535 -0.00457 -0.33 -0.09861 0.26555 0.00662 -0.2085 -0.25118 0.13373

<.0001 <.0001 0.3171 <.0001 <.0001 <.0001 0.1471 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.69789 -0.01035 -0.2237 -0.10911 0.1532 0.00476 -0.3172 -0.33686 0.11666

<.0001 0.0234 <.0001 <.0001 <.0001 0.2974 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 -0.11223 -0.2614 -0.10564 0.12982 -0.02825 -0.3293 -0.28368 0.29475

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.0281 0.02045 -0.00504 0.64549 0.01366 -0.02236 -0.05918

<.0001 <.0001 0.2695 <.0001 0.0028 <.0001 <.0001

P/B 1 0.01739 -0.00529 0.01198 0.14613 0.14003 -0.08185

0.0001 0.247 0.0087 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.21921 0.01012 0.0327 0.01721 -0.03633

<.0001 0.0267 <.0001 0.0002 <.0001

Implisitt volatilitet 1 0.00014 -0.0206 -0.01007 0.00836

0.9763 <.0001 0.0275 0.067

Avkastning S&P 500 1 0.00192 -0.03272 -0.05943

0.6745 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.444 -0.35322

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 -0.18481

<.0001

Likviditet 1

CDS spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.69431 0.6685 0.02607 -0.3539 -0.06579 0.23685 0.00174 -0.2344 -0.20307 0.22399

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.7032 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.70346 0.021 -0.2362 -0.08871 0.17352 0.00355 -0.21716 -0.07405 0.10792

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.4382 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 -0.02489 -0.2865 -0.07416 0.1746 -0.02819 -0.34368 -0.2956 0.33417

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.00325 0.00047 0.00327 0.60657 0.02184 -0.00279 0.02194

0.4769 0.9183 0.4751 <.0001 <.0001 0.5412 <.0001

P/B 1 0.00918 -0.01408 0.01133 0.14741 0.09922 -0.12078

0.0447 0.0021 0.0132 <.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.33089 0.00258 0.06258 0.03465 -0.04236

<.0001 0.5732 <.0001 <.0001 <.0001

Implisitt volatilitet 1 0.00016 -0.03412 -0.01276 0.01689

0.9717 <.0001 0.0053 0.0002

Avkastning S&P 500 1 0.03789 -0.0011 0.02601

<.0001 0.8098 <.0001

Vekst i BNP 1 0.59496 -0.69389

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 -0.78742

<.0001

Likviditet 1
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Korrelasjonsmatrise 2010 

 

 

Korrelasjonsmatrise 2011 

 

  

CDS 

spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.55101 0.66271 0.01041 -0.3373 -0.07464 0.2891 0.00373 0.04228 -0.06127 0.08246

<.0001 <.0001 0.0229 <.0001 <.0001 <.0001 0.4153 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.66493 0.01257 -0.1999 -0.09486 0.11521 0.00091 0.05493 0.09186 0.00582

<.0001 0.006 <.0001 <.0001 <.0001 0.8417 <.0001 <.0001 0.2034

Avkastning 1 -0.06545 -0.2909 -0.12026 0.09055 -0.07276 0.20201 0.03573 0.31848

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.00434 0.00768 0.0031 0.66244 -0.0282 -0.02961 -0.07844

0.3422 0.093 0.4975 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

P/B 1 -0.09672 0.05634 0.00615 -0.0268 0.00132 -0.0145

<.0001 <.0001 0.1786 <.0001 0.7737 0.0015

Gjeldsgrad 1 0.43213 0.00077 0.00391 0.00633 -0.0012

<.0001 0.8662 0.3926 0.1663 0.7936

Implisitt volatilitet 1 -0.00147 0.0147 0.00565 0.00863

0.7483 0.0013 0.2163 0.0591

Avkastning S&P 500 1 -0.0484 -0.05589 -0.12206

<.0001 <.0001 <.0001

Vekst i BNP 1 0.5689 0.2983

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 0.20938

<.0001

Likviditet 1

CDS spend

Historisk 

volatilitet Avkastning Størrelse P/B Gjeldsgrad

Implisitt 

volatilitet

Avkastning 

S&P 500

Vekst i 

BNP

Risikofri 

rente Likviditet

CDS spend 1 0.6824 0.68235 -0.00289 -0.3993 -0.04049 0.24795 0.01425 0.06213 -0.24139 0.24014

<.0001 <.0001 0.5275 <.0001 <.0001 <.0001 0.0018 <.0001 <.0001 <.0001

Historisk volatilitet 1 0.7451 0.00384 -0.2851 -0.11116 0.02925 0.02155 0.2184 -0.30975 0.34919

<.0001 0.4006 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Avkastning 1 -0.06481 -0.2471 -0.09821 0.04317 -0.03793 0.09016 -0.4228 0.37178

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Størrelse 1 0.01039 0.00519 -0.00291 0.73919 0.02725 0.0015 0.00719

0.0231 0.2564 0.524 <.0001 <.0001 0.7437 0.1157

P/B 1 -0.08616 0.03267 0.00649 -0.0178 0.06446 -0.05708

<.0001 <.0001 0.156 0.0001 <.0001 <.0001

Gjeldsgrad 1 0.5416 0.00138 -0.0032 0.00587 -0.00331

<.0001 0.762 0.4818 0.1995 0.4694

Implisitt volatilitet 1 0.00076 0.00806 -0.00464 0.00733

0.8673 0.0782 0.3103 0.1091

Avkastning S&P 500 1 0.03485 -0.00398 0.0104

<.0001 0.3842 0.0229

Vekst i BNP 1 -0.02689 0.08626

<.0001 <.0001

Risikofri rente 1 -0.86924

<.0001

Likviditet 1
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Appendiks C: Deskriptiv statistikk for finansiell og ikke-finansiell sektor 

 

 

 

 

 

 

  

Gjennomsnitt Std. Dev Minimum Maksimum N

Historisk volatilitet 12.361 25.662 0.316 205.104 43840

Implisitt volatilitet 8.660 19.862 0.293 626.096 43840

Lagged avkastning 0.000 0.003 -0.023 0.013 40240

Størrelse 10.285 1.116 5.897 12.532 43840

P/B 1.701 1.545 0.037 9.014 43840

Gjeldsgrad 57.278 27.069 15.102 97.691 43840

Lagged avkastning S&P 500 0.000 0.001 -0.003 0.002 40240

Vekst i BNP 0.898 3.238 -8.900 5.100 43840

Risikofri rente 2.936 1.308 0.790 5.230 43840

Likviditet 0.480 0.521 0.093 3.824 43840

Gjennomsnitt Std. Dev Minimum Maksimum N

Historisk volatilitet 3.787 4.730 0.283 43.462 243312

Implisitt volatilitet 3.748 5.332 0.111 291.199 243312

Lagged avkastning 0.000 0.001 -0.011 0.009 223332

Størrelse 9.915 1.040 6.742 12.975 243312

P/B 3.980 11.266 0.241 211.588 243312

Gjeldsgrad 42.521 19.557 7.395 167.113 243312

Lagged avkastning S&P 500 0.000 0.001 -0.003 0.002 223332

Vekst i BNP 0.898 3.238 -8.900 5.100 243312

Risikofri rente 2.936 1.308 0.790 5.230 243312

Likviditet 0.480 0.521 0.093 3.824 243312

Ikke-finansielle virksomheter

Finansielle virksomheter
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